
Život v zahraničí
Banka

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

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez
dodatkowych opłat?

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

Jaké jsou poplatky za výběr z cizího
bankomatu?

Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych
bankomatów?

Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu
česky polsky
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet. Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.

Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet

Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet. Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet

Mohu otevřít bankovní účet přes internet? Czy mogę założyć konto przez internet?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet

Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní? Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem

Mohu spravovat svůj účet na telefonu? Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim
telefonie)?

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

Jaké druhy bankovních účtů mi můžete
nabídnout?

Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?

Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné

běžný účet rachunek bieżący
Druh bankovního účtu

spořící účet rachunek oszczędnościowy
Druh bankovního účtu
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osobní účet rachunek osobisty

Druh bankovního účtu

společný účet wspólny rachunek bankowy
Druh bankovního účtu

dětský účet konto dla dziecka
Druh bankovního účtu

cizoměnový účet rachunek w obcej walucie
Druh bankovního účtu

obchodní účet rachunek firmy/konto firmowe
Druh bankovního účtu

studentský účet rachunek studencki/konto studenckie
Druh bankovního účtu

Jsou za vedení konta měsíční bankovní
poplatky?

Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata
miesięczna?

Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky

Jaké jsou komise za zahraniční převody? Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody

Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty
nebo krádeže?

Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na
wypadek jej kradzieży lub utraty?

Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení

Dostanu šekovou knížku? Czy dostanę książeczkę czekową?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku

Jaká je spořící úroková sazba? Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě

Jak mě můžete ochránit před bankovními a
finančními podvody?

Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia
Państwa instytucja?

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

Stránka 2 22.05.2023



Život v zahraničí
Banka
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu. Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).

Uvést, že jste ztratili kreditní kartu

Moje kreditní karta byla ukradena. Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena

Můžete zablokovat můj účet? Proszę o zablokowanie mojego konta.
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet

Potřebuji náhradní kartu. Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc
česky polsky
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách. Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat

dostępnych kredytów.
Dotaz ohledně půjček

Co mi můžete říct o úrokové sazbě? Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Dotaz ohledně úrokové sazby

Chtěl/a bych vědět více o hypotekách. Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat
kredytów hipotecznych.

Dotaz ohledně hypoték

Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem. Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą
kredytowym.

Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem

Kupuji můj první dům. Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům

Kupuji druhou nemovitost. Kupuję moją drugą nieruchomość.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost

Chtěl/a bych refinancovat hypotéku. Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt
hipoteczny.

Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
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Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající
hypotéku.

Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt
hipoteczny.

Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku

Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat. Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat

Můj hrubý roční příjem je ______. Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění
česky polsky
Chtěl/a bych si koupit pojištění. Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.

Uvést, že byste si rádi koupili pojištění

pojištění domu/domácnosti ubezpieczenie domu/mieszkania
Druh pojištění

cestovní pojištění ubezpieczenie na czas podróży
Druh pojištění

životní pojištění ubezpieczenie na życie
Druh pojištění

zdravotní pojištění ubezpieczenie zdrowotne
Druh pojištění

povinné ručení ubezpieczenie samochodu
Druh pojištění

pojištění mazlíčků ubezpieczenie zwierząt domowych
Druh pojištění

pojištění proti krádeži ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Druh pojištění

pojištění hypotéky ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Druh pojištění
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pojištění majetku studenta ubezpieczenie mienia studenta

Druy pojištění

skupinové pojištění osob ubezpieczenie grupowe
Druh pojištění

pojištění majetku ubezpieczenie majątkowe
Druh pojištění

pojištění proti povodním ubezpieczenie na wypadek powodzi
Druh pojištění

pojištění proti požáru ubezpieczenie od ognia
Druh pojištění

Kolik měsíců trvá mé pojištění? Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Dotaz o trvání pojištění

Kolik stojí to pojištění? Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Dotaz, kolik stojí pojištění
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