
Život v zahraničí
Banka

Banka - Obecně
česky arabsky
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název
země] bez placení poplatků?

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

Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích

Jaké jsou poplatky za výběr z cizího
bankomatu?

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف خارجي؟
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu
česky arabsky
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet. أرغب في افتتاح حساب بنكي.

Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet

Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet. أرغب في إغالق حسابي البنكي.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet

Mohu otevřít bankovní účet přes internet? هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على االنترنت؟
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet

Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní? هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة ائتمان؟
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem

Mohu spravovat svůj účet na telefonu? هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية على
الهاتف المحمول؟

Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení

Jaké druhy bankovních účtů mi můžete
nabídnout?

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné

běžný účet الحساب الجاري
Druh bankovního účtu
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spořící účet حساب ادخار

Druh bankovního účtu

osobní účet حساب شخصي
Druh bankovního účtu

společný účet حساب مشترك
Druh bankovního účtu

dětský účet حساب اطفال
Druh bankovního účtu

cizoměnový účet حساب عملة أجنبية
Druh bankovního účtu

obchodní účet حساب أعمال
Druh bankovního účtu

studentský účet حساب طالبي
Druh bankovního účtu

Jsou za vedení konta měsíční bankovní
poplatky?

هل هناك أية أجور شهرية؟
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky

Jaké jsou komise za zahraniční převody? ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody

Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty
nebo krádeže?

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو ضاعت
بطاقتي؟

Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení

Dostanu šekovou knížku? هل سأحصل على دفتر شيكات؟
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
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Jaká je spořící úroková sazba? ما هي نسبة الربح؟

Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě

Jak mě můžete ochránit před bankovními a
finančními podvody?

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu

Ztratil/a jsem svou kreditní kartu. لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu

Moje kreditní karta byla ukradena. بطاقة ائتماني قد سرقت.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena

Můžete zablokovat můj účet? هل يمكنكم حجب حسابي؟
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet

Potřebuji náhradní kartu. أحتاج إلى استبدال لبطاقتي.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc
česky arabsky
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách. أود الحصول على المزيد من المعلومات عن

القروض.
Dotaz ohledně půjček

Co mi můžete říct o úrokové sazbě? ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة الفائدة؟
Dotaz ohledně úrokové sazby

Chtěl/a bych vědět více o hypotekách. أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن.
Dotaz ohledně hypoték

Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem. أود التحدث مع مستشار الرهن.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
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Kupuji můj první dům. أنا أشتري منزلي األول.

Uvést, že kupujete váš první rodinný dům

Kupuji druhou nemovitost. سأشتري عقارا ثانيا.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost

Chtěl/a bych refinancovat hypotéku. اود إعادة الرهن.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku

Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající
hypotéku.

أود مراجعة الرهن الحالي.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku

Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat. سأشتري عقارا من أجل تأجيره.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat

Můj hrubý roční příjem je ______. دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění
česky arabsky
Chtěl/a bych si koupit pojištění. أود شراء التأمين.

Uvést, že byste si rádi koupili pojištění

pojištění domu/domácnosti تأمين للمنزل/حاجيات المنزل
Druh pojištění

cestovní pojištění تأمين سفر
Druh pojištění

životní pojištění تأمين على الحياة
Druh pojištění
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zdravotní pojištění تأمين على الصحة

Druh pojištění

povinné ručení تأمين على السيارة
Druh pojištění

pojištění mazlíčků تأمين على الحيوانات األليفة
Druh pojištění

pojištění proti krádeži تأمين ضد السرقة
Druh pojištění

pojištění hypotéky حماية للرهن
Druh pojištění

pojištění majetku studenta ممتلكات طالبية
Druy pojištění

skupinové pojištění osob تأمين على مجموعة
Druh pojištění

pojištění majetku تأمين على الممتلكات
Druh pojištění

pojištění proti povodním تأمين ضد الفيضان
Druh pojištění

pojištění proti požáru تأمين ضد الحريق
Druh pojištění

Kolik měsíců trvá mé pojištění? كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟
Dotaz o trvání pojištění
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Kolik stojí to pojištění? ما هو سعر التأمين؟

Dotaz, kolik stojí pojištění
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