
Imigrație
La bancă

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

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra
avgifter?

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

Cât sunt comisioanele altor bancomate? Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från
andra banker?

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

La bancă - Deschiderea unui cont bancar
Română Suedeză
Aș vrea să deschid un cont bancar. Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.

Indică faptul că vrei să-ți deschizi un cont bancar

Aș vrea să-mi închid contul bancar. Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Indică-ți intenția de a închide un cont bancar

Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet? Kan jag öppna ett bankkonto online?
Întreabă dacă îți poți deschide un cont bancar pe Internet

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

Vilken typ av bankkort får jag?

Întreabă ce fel de card vei primi conform contului tău

Pot să-mi accesez contul de pe telefon? Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Întreabă dacă poți realiza tranzacții bancare direct de pe telefonul tău mobil

Ce fel de conturi bancare aveți? Vilka typer av bankkonton har ni?
Întreabă ce fel de conturi bancare sunt disponibile

cont curent bankkonto
Tip de cont bancar

cont de economii sparkonto
Tip de cont bancar
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cont personal personligt konto

Tip de cont bancar

cont comun delat konto
Tip de cont bancar

contul pentru copii konto för barn
Tip de cont bancar

cont curent în monedă străină konto för utländsk valuta
children's account

cont de firmă affärskonto
Tip de cont bancar

cont de student konto för studerande
Tip de cont bancar

Există comisioane lunare? Är det några månadsavgifter?
Întreabă dacă există comisioane lunare

Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile
internaționale?

Vad är det för avgifter för internationella överföringar?

Întreabă dacă există comisioane pentru tranzacții internaționale

Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat
eller stulet?

Întreabă dacă există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului

Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu? Får jag ett checkhäfte?
Întreabă dacă primești un carnet de cecuri pentru contul tău

Care este rata dobânzii de economii? Vad är sparräntan?
Solicită informații despre rata dobânzii de economii

Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude? På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Întreabă ce măsuri ia banca în cazul în care ești victima unei fraude
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Mi-am pierdut cardul de credit. Jag har tappat bort mitt kreditkort.

Menționează că ți-ai pierdut cardul

Mi s-a furat cardul. Mitt kreditkort är stulet.
Menționează că ți-a fost furat cardul de credit

Îmi puteți bloca contul? Kan ni spärra mitt konto?
Întreabă dacă banca îți poate bloca contul

Am nevoie de un card nou. Jag behöver ett ersättningskort.
Menționează că ai nevoie de un card nou

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

Skulle jag kunna få information om lån?

Solicită informații pentru împrumuturi

Ce dobândă aveți? Vad kan du berätta om räntan?
Cere informații despre dobândă

Aș dori să primesc informații cu privire la
ipoteci.

Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.

Cere informații despre ipoteci

Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar. Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Solicită să vorbești cu un consultant ipotecar

Îmi cumpăr prima casă. Jag köper mitt första hem.
Menționează că îți cumperi prima casă

Cumpăr a doua proprietate. Jag köper min andra bostad.
Menționează că îți cumperi a doua proprietate

Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar. Jag vill ta ett nytt bolån.
Menționează că vrei să îți reînnoiești împrumutul ipotecar
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Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar. Jag vill granska mitt befintliga lån.

Menționează că vrei să-ți verifici împrumutul ipotecar

Cumpăr o locuință pentru a o închiria. Jag köper en bostad att hyra ut.
Menționează că vrei să cumperi o locuință pentru a o închiria

Venitul meu anual brut este de ______. Min årslön är _____.
Menționează care este venitul tău anual brut

La bancă - Asigurare
Română Suedeză
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare. Jag vill köpa till försäkring.

Menționează că te interesează o asigurare

asigurare de locuință hemförsäkring
Tip de asigurare

asigurare de călătorie reseförsäkring
Tip de asigurare

asigurare pe viață livsförsäkring
Tip de asigurare

asigurare de sănătate sjukförsäkring
Tip de asigurare

asigurare auto bilförsäkring
Tip de asigurare

asigurare pentru animale de companie djurförsäkring
Tip de asigurare

asigurare în caz de furt inbrottsförsäkring
Tip de asigurare

asigurare ipotecară återbetalningsskydd
Tip de asigurare
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asigurare pentru studenți studentförsäkring

Tip de asigurare

asigurare de grup gruppförsäkring
Tip de asigurare

asigurare de proprietate egendomsförsäkring
Tip de asigurare

asigurare în caz de inundații översvämning försäkring
Tip de asigurare

asigurare împotriva incendiilor försäkring för brand
Tip de asigurare

Câte sunt sunt asigurat? Hur många månader täcker försäkringen?
Întreabă câte luni este valabilă asigurarea ta

Cât costă asigurarea? Hur mycket kostar försäkringen?
Întreabă cât costă asigurarea
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