
Imigrație
La bancă

La bancă - General
Română Olandeză
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti
comisioane?

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te
betalen?

Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară

Cât sunt comisioanele altor bancomate? Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een
geldautomaat van een andere bank?

Întreabă cât este comisionul de retragere numerar de la bancomatele altor bănci

La bancă - Deschiderea unui cont bancar
Română Olandeză
Aș vrea să deschid un cont bancar. Ik zou graag een bankrekening openen.

Indică faptul că vrei să-ți deschizi un cont bancar

Aș vrea să-mi închid contul bancar. Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Indică-ți intenția de a închide un cont bancar

Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet? Kan ik een bankrekening online openen?
Întreabă dacă îți poți deschide un cont bancar pe Internet

Voi primi un card de debit sau un card de
credit?

Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?

Întreabă ce fel de card vei primi conform contului tău

Pot să-mi accesez contul de pe telefon? Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Întreabă dacă poți realiza tranzacții bancare direct de pe telefonul tău mobil

Ce fel de conturi bancare aveți? Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Întreabă ce fel de conturi bancare sunt disponibile

cont curent lopende rekening
Tip de cont bancar

cont de economii spaarrekening
Tip de cont bancar

Pagină 1 24.05.2023



Imigrație
La bancă
cont personal persoonlijke rekening

Tip de cont bancar

cont comun gezamenlijke rekening
Tip de cont bancar

contul pentru copii kinderrekening
Tip de cont bancar

cont curent în monedă străină vreemde valutarekening
children's account

cont de firmă zakelijke rekening
Tip de cont bancar

cont de student studentenrekening
Tip de cont bancar

Există comisioane lunare? Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Întreabă dacă există comisioane lunare

Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile
internaționale?

Wat zijn de provisies voor internationale
overschrijvingen?

Întreabă dacă există comisioane pentru tranzacții internaționale

Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart
verlies of voor als ze gestolen wordt?

Întreabă dacă există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului

Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu? Krijg ik een chequeboekje?
Întreabă dacă primești un carnet de cecuri pentru contul tău

Care este rata dobânzii de economii? Wat is de spaarrente?
Solicită informații despre rata dobânzii de economii

Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude? Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen
fraude?

Întreabă ce măsuri ia banca în cazul în care ești victima unei fraude
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Mi-am pierdut cardul de credit. Ik heb mijn bankkaart verloren.

Menționează că ți-ai pierdut cardul

Mi s-a furat cardul. Mijn bankkaart werd gestolen.
Menționează că ți-a fost furat cardul de credit

Îmi puteți bloca contul? Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Întreabă dacă banca îți poate bloca contul

Am nevoie de un card nou. Ik heb nood aan een vervangkaart.
Menționează că ai nevoie de un card nou

La bancă - Ajutor financiar
Română Olandeză
Aș dori să primesc informații cu privire la
împrumuturi.

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.

Solicită informații pentru împrumuturi

Ce dobândă aveți? Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Cere informații despre dobândă

Aș dori să primesc informații cu privire la
ipoteci.

Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.

Cere informații despre ipoteci

Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar. Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Solicită să vorbești cu un consultant ipotecar

Îmi cumpăr prima casă. Ik koop mijn eerste huis.
Menționează că îți cumperi prima casă

Cumpăr a doua proprietate. Ik koop een tweede eigendom.
Menționează că îți cumperi a doua proprietate

Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar. Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Menționează că vrei să îți reînnoiești împrumutul ipotecar
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Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar. Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.

Menționează că vrei să-ți verifici împrumutul ipotecar

Cumpăr o locuință pentru a o închiria. Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Menționează că vrei să cumperi o locuință pentru a o închiria

Venitul meu anual brut este de ______. Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Menționează care este venitul tău anual brut

La bancă - Asigurare
Română Olandeză
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare. Ik zou graag een verzekering afsluiten.

Menționează că te interesează o asigurare

asigurare de locuință inboedel/opstalverzekering
Tip de asigurare

asigurare de călătorie reisverzekering
Tip de asigurare

asigurare pe viață levensverzekering
Tip de asigurare

asigurare de sănătate gezondheidsverzekering
Tip de asigurare

asigurare auto autoverzekering
Tip de asigurare

asigurare pentru animale de companie huisdierenverzekering
Tip de asigurare

asigurare în caz de furt diefstalverzekering
Tip de asigurare

asigurare ipotecară hypotheekbescherming
Tip de asigurare
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asigurare pentru studenți studentenverzekering

Tip de asigurare

asigurare de grup groepsverzekering
Tip de asigurare

asigurare de proprietate schadeverzekering
Tip de asigurare

asigurare în caz de inundații overstromingsverzekering
Tip de asigurare

asigurare împotriva incendiilor brandverzekering
Tip de asigurare

Câte sunt sunt asigurat? Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn
verzekering?

Întreabă câte luni este valabilă asigurarea ta

Cât costă asigurarea? Hoeveel kost de verzekering?
Întreabă cât costă asigurarea
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