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

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

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

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف
خارجي؟

Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från
andra banker?

السؤال عن كمية األجور التي تدفعها عند السحب من صراف آلي لبنك مختلف عن بنكك
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أرغب في افتتاح حساب بنكي. Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.

اإلعالم عن نيتك في افتتاح حساب بنكي

أرغب في إغالق حسابي البنكي. Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.

اإلعالم بنيتك في إغالق حسابك البنكي

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على
االنترنت؟

Kan jag öppna ett bankkonto online?

السؤال إن كان يمكنك افتتاح حساب بنكي عبر اإلنترنت

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة
ائتمان؟

Vilken typ av bankkort får jag?

السؤال عن نوع البطاقة التي تحصل عليك مع حسابك

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية
على الهاتف المحمول؟

Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?

السؤال إن كان يمكنك القيام بإجراءات بنكية على الهاتف

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟ Vilka typer av bankkonton har ni?

السؤال عن نوع الحسابات البنكية المتوافرة
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الحساب الجاري bankkonto

نوع الحساب البنكي

حساب ادخار sparkonto

نوع الحساب البنكي

حساب شخصي personligt konto

نوع الحساب البنكي

حساب مشترك delat konto

نوع الحساب البنكي

حساب اطفال konto för barn

نوع الحساب البنكي

حساب عملة أجنبية konto för utländsk valuta

نوع الحساب البنكي

حساب أعمال affärskonto

نوع الحساب البنكي

حساب طالبي konto för studerande

نوع الحساب البنكي

هل هناك أية أجور شهرية؟ Är det några månadsavgifter?

السؤال إن كان هناك نفقات شهرية يجب دفعها للحساب

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟ Vad är det för avgifter för internationella överföringar?

السؤال عن العموالت للتحويالت عبر العالم

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو
ضاعت بطاقتي؟

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

السؤال إن كان هناك تأمين في حال ضاعت أو سرقت البطاقة
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هل سأحصل على دفتر شيكات؟ Får jag ett checkhäfte?

السؤال إن كنت ستتلقى دفتر شيكات مع حسابك

ما هي نسبة الربح؟ Vad är sparräntan?

طلب المعلومات عن نسبة الربح

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?

السؤال عن اإلجراءات التي يتخذها البنك في حال كنت ضحية لالحتيال

لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي Jag har tappat bort mitt kreditkort.

اإلعالم بأنك قد أضعت بطاقة ائتمانك

بطاقة ائتماني قد سرقت. Mitt kreditkort är stulet.

اإلعالم بأن بطاقة ائتمانك قد سرقت

هل يمكنكم حجب حسابي؟ Kan ni spärra mitt konto?

السؤال إن كان البنك يستطيع حجب حسابك البنكي

أحتاج إلى استبدال لبطاقتي. Jag behöver ett ersättningskort.

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

Skulle jag kunna få information om lån?

السؤال عن معلومات بخصوص القروض

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة
الفائدة؟

Vad kan du berätta om räntan?

السؤال عن معلومات بخصوص نسبة الفائدة
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أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن. Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.

طلب معلومات عن الرهن

أود التحدث مع مستشار الرهن. Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.

طلب التحدث مع مستشار الرهن

أنا أشتري منزلي األول. Jag köper mitt första hem.

اإلعالم بأنك ستشتري منزلك األول

سأشتري عقارا ثانيا. Jag köper min andra bostad.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا ثانيا

اود إعادة الرهن. Jag vill ta ett nytt bolån.

اإلعالم بأنك ترغب في إعادة الرهن

أود مراجعة الرهن الحالي. Jag vill granska mitt befintliga lån.

اإلعالم بأنك تريد مراجعة الرهن خاصتك

سأشتري عقارا من أجل تأجيره. Jag köper en bostad att hyra ut.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا لتقوم بتأجيره

دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Min årslön är _____.

اإلعالم عن دخلك السنوي اإلجمالي
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أود شراء التأمين. Jag vill köpa till försäkring.

اإلعالم بأنك مهتم بالتأمين

تأمين للمنزل/حاجيات المنزل hemförsäkring

نوع التأمين
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تأمين سفر reseförsäkring

نوع التأمين

تأمين على الحياة livsförsäkring

نوع التأمين

تأمين على الصحة sjukförsäkring

نوع التأمين

تأمين على السيارة bilförsäkring

نوع التأمين

تأمين على الحيوانات األليفة djurförsäkring

نوع التأمين

تأمين ضد السرقة inbrottsförsäkring

نوع التأمين

حماية للرهن återbetalningsskydd

نوع التأمين

ممتلكات طالبية studentförsäkring

نوع التأمين

تأمين على مجموعة gruppförsäkring

نوع التأمين

تأمين على الممتلكات egendomsförsäkring

نوع التأمين

تأمين ضد الفيضان översvämning försäkring

نوع التأمين
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تأمين ضد الحريق försäkring för brand

نوع التأمين

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟ Hur många månader täcker försäkringen?

السؤال عن عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين

ما هو سعر التأمين؟ Hur mycket kostar försäkringen?

السؤال عن مبلغ التأمين
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