
Život v zahraničí
Banka

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

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?

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

Jaké jsou poplatky za výběr z cizího
bankomatu?

Cât sunt comisioanele altor bancomate?

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

Banka - Založení bankovního účtu
česky rumunsky
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet. Aș vrea să deschid un cont bancar.

Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet

Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet. Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet

Mohu otevřít bankovní účet přes internet? Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet

Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní? Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem

Mohu spravovat svůj účet na telefonu? Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení

Jaké druhy bankovních účtů mi můžete
nabídnout?

Ce fel de conturi bancare aveți?

Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné

běžný účet cont curent
Druh bankovního účtu

spořící účet cont de economii
Druh bankovního účtu
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osobní účet cont personal

Druh bankovního účtu

společný účet cont comun
Druh bankovního účtu

dětský účet contul pentru copii
Druh bankovního účtu

cizoměnový účet cont curent în monedă străină
Druh bankovního účtu

obchodní účet cont de firmă
Druh bankovního účtu

studentský účet cont de student
Druh bankovního účtu

Jsou za vedení konta měsíční bankovní
poplatky?

Există comisioane lunare?

Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky

Jaké jsou komise za zahraniční převody? Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody

Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty
nebo krádeže?

Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení

Dostanu šekovou knížku? Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku

Jaká je spořící úroková sazba? Care este rata dobânzii de economii?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě

Jak mě můžete ochránit před bankovními a
finančními podvody?

Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?

Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
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Ztratil/a jsem svou kreditní kartu. Mi-am pierdut cardul de credit.

Uvést, že jste ztratili kreditní kartu

Moje kreditní karta byla ukradena. Mi s-a furat cardul.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena

Můžete zablokovat můj účet? Îmi puteți bloca contul?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet

Potřebuji náhradní kartu. Am nevoie de un card nou.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc
česky rumunsky
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách. Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.

Dotaz ohledně půjček

Co mi můžete říct o úrokové sazbě? Ce dobândă aveți?
Dotaz ohledně úrokové sazby

Chtěl/a bych vědět více o hypotekách. Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Dotaz ohledně hypoték

Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem. Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem

Kupuji můj první dům. Îmi cumpăr prima casă.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům

Kupuji druhou nemovitost. Cumpăr a doua proprietate.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost

Chtěl/a bych refinancovat hypotéku. Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku

Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající
hypotéku.

Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.

Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
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Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat. Cumpăr o locuință pentru a o închiria.

Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat

Můj hrubý roční příjem je ______. Venitul meu anual brut este de ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění
česky rumunsky
Chtěl/a bych si koupit pojištění. Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.

Uvést, že byste si rádi koupili pojištění

pojištění domu/domácnosti asigurare de locuință
Druh pojištění

cestovní pojištění asigurare de călătorie
Druh pojištění

životní pojištění asigurare pe viață
Druh pojištění

zdravotní pojištění asigurare de sănătate
Druh pojištění

povinné ručení asigurare auto
Druh pojištění

pojištění mazlíčků asigurare pentru animale de companie
Druh pojištění

pojištění proti krádeži asigurare în caz de furt
Druh pojištění

pojištění hypotéky asigurare ipotecară
Druh pojištění

pojištění majetku studenta asigurare pentru studenți
Druy pojištění
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skupinové pojištění osob asigurare de grup

Druh pojištění

pojištění majetku asigurare de proprietate
Druh pojištění

pojištění proti povodním asigurare în caz de inundații
Druh pojištění

pojištění proti požáru asigurare împotriva incendiilor
Druh pojištění

Kolik měsíců trvá mé pojištění? Câte sunt sunt asigurat?
Dotaz o trvání pojištění

Kolik stojí to pojištění? Cât costă asigurarea?
Dotaz, kolik stojí pojištění
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