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

Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?

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

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف
خارجي؟

Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom
automatáját használom?

السؤال عن كمية األجور التي تدفعها عند السحب من صراف آلي لبنك مختلف عن بنكك
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أرغب في افتتاح حساب بنكي. Szeretnék bankszámlát nyitni.

اإلعالم عن نيتك في افتتاح حساب بنكي

أرغب في إغالق حسابي البنكي. Szeretném megszüntetni a bankszámlám.

اإلعالم بنيتك في إغالق حسابك البنكي

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على
االنترنت؟

Lehetséges online bankszámlát nyitni?

السؤال إن كان يمكنك افتتاح حساب بنكي عبر اإلنترنت

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة
ائتمان؟

Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?

السؤال عن نوع البطاقة التي تحصل عليك مع حسابك

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية
على الهاتف المحمول؟

Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?

السؤال إن كان يمكنك القيام بإجراءات بنكية على الهاتف

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟ Milyen típusú bankszámlák vannak?

السؤال عن نوع الحسابات البنكية المتوافرة
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الحساب الجاري folyószámla

نوع الحساب البنكي

حساب ادخار takarékszámla

نوع الحساب البنكي

حساب شخصي személyi számla

نوع الحساب البنكي

حساب مشترك közös számla

نوع الحساب البنكي

حساب اطفال gyerekszámla

نوع الحساب البنكي

حساب عملة أجنبية devizaszámla

نوع الحساب البنكي

حساب أعمال üzleti számla

نوع الحساب البنكي

حساب طالبي diákszámla

نوع الحساب البنكي

هل هناك أية أجور شهرية؟ Vannak havi költségek?

السؤال إن كان هناك نفقات شهرية يجب دفعها للحساب

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟ Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?

السؤال عن العموالت للتحويالت عبر العالم

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو
ضاعت بطاقتي؟

Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?

السؤال إن كان هناك تأمين في حال ضاعت أو سرقت البطاقة
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هل سأحصل على دفتر شيكات؟ Kapok csekkfüzetet is?

السؤال إن كنت ستتلقى دفتر شيكات مع حسابك

ما هي نسبة الربح؟ Mekkora a megtakarítási kamatláb?

طلب المعلومات عن نسبة الربح

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?

السؤال عن اإلجراءات التي يتخذها البنك في حال كنت ضحية لالحتيال

لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي Elvesztettem a kártyám.

اإلعالم بأنك قد أضعت بطاقة ائتمانك

بطاقة ائتماني قد سرقت. Ellopták a kártyám.

اإلعالم بأن بطاقة ائتمانك قد سرقت

هل يمكنكم حجب حسابي؟ Le tudják tiltani a számlám?

السؤال إن كان البنك يستطيع حجب حسابك البنكي

أحتاج إلى استبدال لبطاقتي. Szükségem van egy új kártyára.

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

Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.

السؤال عن معلومات بخصوص القروض

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة
الفائدة؟

Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.

السؤال عن معلومات بخصوص نسبة الفائدة
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أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن. Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.

طلب معلومات عن الرهن

أود التحدث مع مستشار الرهن. Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.

طلب التحدث مع مستشار الرهن

أنا أشتري منزلي األول. Ez az első lakás/ház, amit veszek.

اإلعالم بأنك ستشتري منزلك األول

سأشتري عقارا ثانيا. Ez a második ingatlan, amit vásárolok.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا ثانيا

اود إعادة الرهن. Szeretnék új jelzálogot.

اإلعالم بأنك ترغب في إعادة الرهن

أود مراجعة الرهن الحالي. Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.

اإلعالم بأنك تريد مراجعة الرهن خاصتك

سأشتري عقارا من أجل تأجيره. Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا لتقوم بتأجيره

دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

A bruttó éves jövedelmem ______.

اإلعالم عن دخلك السنوي اإلجمالي
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أود شراء التأمين. Szeretnék biztosítást kötni.

اإلعالم بأنك مهتم بالتأمين

تأمين للمنزل/حاجيات المنزل lakásbiztosítás

نوع التأمين
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تأمين سفر utazásbiztosítás

نوع التأمين

تأمين على الحياة életbiztosítás

نوع التأمين

تأمين على الصحة egészségbiztosítás

نوع التأمين

تأمين على السيارة gépjármű-biztosítás

نوع التأمين

تأمين على الحيوانات األليفة kisállatbiztosítás

نوع التأمين

تأمين ضد السرقة lopásbiztosítás

نوع التأمين

حماية للرهن jelzálogvédelem

نوع التأمين

ممتلكات طالبية tanulói vagyon

نوع التأمين

تأمين على مجموعة csoportbiztosítás

نوع التأمين

تأمين على الممتلكات vagyonbiztosítás

نوع التأمين

تأمين ضد الفيضان árvízi biztosítás

نوع التأمين
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تأمين ضد الحريق tűzbiztosítás

نوع التأمين

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟ Hány hónapig fedez a biztosítás?

السؤال عن عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين

ما هو سعر التأمين؟ Mennyibe kerül a biztosítás?

السؤال عن مبلغ التأمين
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