
Život v zahraničí
Banka

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

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να
πληρώσω προμήθεια;

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

Jaké jsou poplatky za výběr z cizího
bankomatu?

Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης
ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών;

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

Banka - Založení bankovního účtu
česky řecky
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet. Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.

Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet

Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet. Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet

Mohu otevřít bankovní účet přes internet? Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του
ίντερνετ;

Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet

Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní? Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem

Mohu spravovat svůj účet na telefonu? Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω
τηλεφώνου;

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

Jaké druhy bankovních účtů mi můžete
nabídnout?

Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;

Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné

běžný účet τρεχούμενος λογαριασμός
Druh bankovního účtu

spořící účet λογαριασμός ταμιευτηρίου
Druh bankovního účtu
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osobní účet προσωπικός λογαριασμός

Druh bankovního účtu

společný účet κοινός λογαριασμός
Druh bankovního účtu

dětský účet παιδικός λογαριασμός
Druh bankovního účtu

cizoměnový účet συναλλαγματικός λογαριασμός
Druh bankovního účtu

obchodní účet επαγγελματικός λογαριασμός
Druh bankovního účtu

studentský účet φοιτητικός λογαριασμός
Druh bankovního účtu

Jsou za vedení konta měsíční bankovní
poplatky?

Υπάρχουν μηνιαία τέλη;

Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky

Jaké jsou komise za zahraniční převody? Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές
χρημάτων;

Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody

Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty
nebo krádeže?

Υπάρχει κάποια ασφάλιση σε περίπτωση που η κάρτα
μου έχει χαθεί ή κλαπεί εκεί;

Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení

Dostanu šekovou knížku? Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku

Jaká je spořící úroková sazba? Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě

Jak mě můžete ochránit před bankovními a
finančními podvody?

Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;

Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
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Ztratil/a jsem svou kreditní kartu. Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.

Uvést, že jste ztratili kreditní kartu

Moje kreditní karta byla ukradena. Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena

Můžete zablokovat můj účet? Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet

Potřebuji náhradní kartu. Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc
česky řecky
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách. Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά με

δάνεια.
Dotaz ohledně půjček

Co mi můžete říct o úrokové sazbě? Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Dotaz ohledně úrokové sazby

Chtěl/a bych vědět více o hypotekách. Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες που
προσφέρετε.

Dotaz ohledně hypoték

Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem. Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem

Kupuji můj první dům. Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům

Kupuji druhou nemovitost. Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost

Chtěl/a bych refinancovat hypotéku. Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
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Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající
hypotéku.

Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη υποθήκη
μου.

Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku

Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat. Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat

Můj hrubý roční příjem je ______. Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění
česky řecky
Chtěl/a bych si koupit pojištění. Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.

Uvést, že byste si rádi koupili pojištění

pojištění domu/domácnosti ασφάλεια κατοικίας
Druh pojištění

cestovní pojištění ταξιδιωτική ασφάλιση
Druh pojištění

životní pojištění ασφάλεια ζωής
Druh pojištění

zdravotní pojištění ασφάλεια υγείας
Druh pojištění

povinné ručení ασφάλεια αυτοκινήτου
Druh pojištění

pojištění mazlíčků ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
Druh pojištění

pojištění proti krádeži ασφάλεια κλοπής
Druh pojištění

pojištění hypotéky ασφαλιστική προστασία υποθήκης
Druh pojištění
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pojištění majetku studenta φοιτητική ασφάλεια

Druy pojištění

skupinové pojištění osob ομαδική ασφάλιση
Druh pojištění

pojištění majetku ασφάλεια ακινήτου
Druh pojištění

pojištění proti povodním ασφάλεια πλημμύρας
Druh pojištění

pojištění proti požáru ασφάλεια πυρός
Druh pojištění

Kolik měsíců trvá mé pojištění? Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;
Dotaz o trvání pojištění

Kolik stojí to pojištění? Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Dotaz, kolik stojí pojištění
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