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هل يمكنني سحب األموال في [بلد] دون
دفع األجور؟

Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar
taxas?

السؤال إن كان هناك أجور عمولة عندما تقوم بسحب األموال في بلد محدد

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف
خارجي؟

Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas
eletrônicos de outros bancos?

السؤال عن كمية األجور التي تدفعها عند السحب من صراف آلي لبنك مختلف عن بنكك
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أرغب في افتتاح حساب بنكي. Gostaria de abrir uma conta bancária.

اإلعالم عن نيتك في افتتاح حساب بنكي

أرغب في إغالق حسابي البنكي. Gostaria de fechar minha conta bancária.

اإلعالم بنيتك في إغالق حسابك البنكي

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على
االنترنت؟

Posso abrir uma conta pela internet?

السؤال إن كان يمكنك افتتاح حساب بنكي عبر اإلنترنت

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة
ائتمان؟

Vou receber um cartão de débito ou de crédito?

السؤال عن نوع البطاقة التي تحصل عليك مع حسابك

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية
على الهاتف المحمول؟

Posso usar o banco pelo celular?

السؤال إن كان يمكنك القيام بإجراءات بنكية على الهاتف

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟ Que tipos de contas bancárias vocês tem?

السؤال عن نوع الحسابات البنكية المتوافرة
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الحساب الجاري conta corrente

نوع الحساب البنكي

حساب ادخار conta de poupança

نوع الحساب البنكي

حساب شخصي conta pessoal

نوع الحساب البنكي

حساب مشترك conta conjunta

نوع الحساب البنكي

حساب اطفال conta para crianças

نوع الحساب البنكي

حساب عملة أجنبية conta de moeda estrangeira

نوع الحساب البنكي

حساب أعمال conta empresarial

نوع الحساب البنكي

حساب طالبي conta estudantil

نوع الحساب البنكي

هل هناك أية أجور شهرية؟ Existem taxas mensais?

السؤال إن كان هناك نفقات شهرية يجب دفعها للحساب

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟ Quais são as comissões para transferências
internacionais?

السؤال عن العموالت للتحويالت عبر العالم

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو
ضاعت بطاقتي؟

Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou
roubado?

السؤال إن كان هناك تأمين في حال ضاعت أو سرقت البطاقة
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هل سأحصل على دفتر شيكات؟ Vou receber um talão de cheques?

السؤال إن كنت ستتلقى دفتر شيكات مع حسابك

ما هي نسبة الربح؟ Qual é a taxa de juros da poupança?

طلب المعلومات عن نسبة الربح

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

De que maneira receberei proteção contra fraudes?

السؤال عن اإلجراءات التي يتخذها البنك في حال كنت ضحية لالحتيال

لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي Perdi meu cartão de crédito.

اإلعالم بأنك قد أضعت بطاقة ائتمانك

بطاقة ائتماني قد سرقت. Meu cartão de crédito foi roubado.

اإلعالم بأن بطاقة ائتمانك قد سرقت

هل يمكنكم حجب حسابي؟ Você pode bloquear minha conta?

السؤال إن كان البنك يستطيع حجب حسابك البنكي

أحتاج إلى استبدال لبطاقتي. Preciso de um cartão de reposição.

اإلعالم بأنك تريد بديال عن بطاقتك ألنك لم تعد تملكها اآلن
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أود الحصول على المزيد من المعلومات
عن القروض.

Gostaria de receber algumas informações sobre
empréstimos.

السؤال عن معلومات بخصوص القروض

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة
الفائدة؟

Você poderia me dar informações sobre a taxa de
juros?

السؤال عن معلومات بخصوص نسبة الفائدة
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أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن. Gostaria de receber algumas informações sobre
hipotecas e financiamentos.

طلب معلومات عن الرهن

أود التحدث مع مستشار الرهن. Gostaria de falar com um consultor sobre
financiamentos e hipotecas.

طلب التحدث مع مستشار الرهن

أنا أشتري منزلي األول. Estou comprando minha primeira casa própria.

اإلعالم بأنك ستشتري منزلك األول

سأشتري عقارا ثانيا. Estou comprando uma segunda propriedade.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا ثانيا

اود إعادة الرهن. Eu gostaria de fazer um refinanciamento.

اإلعالم بأنك ترغب في إعادة الرهن

أود مراجعة الرهن الحالي. Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.

اإلعالم بأنك تريد مراجعة الرهن خاصتك

سأشتري عقارا من أجل تأجيره. Estou comprando uma propriedade para arrendamento.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا لتقوم بتأجيره

دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Meu rendimento anual bruto é de ______.

اإلعالم عن دخلك السنوي اإلجمالي
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أود شراء التأمين. Gostaria de contratar um seguro.

اإلعالم بأنك مهتم بالتأمين

تأمين للمنزل/حاجيات المنزل seguro de habitação

نوع التأمين
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تأمين سفر seguro de viagem

نوع التأمين

تأمين على الحياة seguro de vida

نوع التأمين

تأمين على الصحة seguro de saúde

نوع التأمين

تأمين على السيارة seguro automóvel

نوع التأمين

تأمين على الحيوانات األليفة seguro saúde animal

نوع التأمين

تأمين ضد السرقة seguro contra roubo

نوع التأمين

حماية للرهن seguro de proteção sobre a hipoteca

نوع التأمين

ممتلكات طالبية seguro estudantil

نوع التأمين

تأمين على مجموعة seguro de grupo

نوع التأمين

تأمين على الممتلكات seguro de propriedade

نوع التأمين

تأمين ضد الفيضان seguro contra inundações

نوع التأمين
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تأمين ضد الحريق seguro contra incêndio

نوع التأمين

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟ Por quantos meses dura a cobertura?

السؤال عن عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين

ما هو سعر التأمين؟ Qual é o custo do seguro?

السؤال عن مبلغ التأمين
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