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

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

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

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف
خارجي؟

Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych
bankomatów?

السؤال عن كمية األجور التي تدفعها عند السحب من صراف آلي لبنك مختلف عن بنكك
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أرغب في افتتاح حساب بنكي. Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.

اإلعالم عن نيتك في افتتاح حساب بنكي

أرغب في إغالق حسابي البنكي. Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.

اإلعالم بنيتك في إغالق حسابك البنكي

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على
االنترنت؟

Czy mogę założyć konto przez internet?

السؤال إن كان يمكنك افتتاح حساب بنكي عبر اإلنترنت

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة
ائتمان؟

Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?

السؤال عن نوع البطاقة التي تحصل عليك مع حسابك

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية
على الهاتف المحمول؟

Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim
telefonie)?

السؤال إن كان يمكنك القيام بإجراءات بنكية على الهاتف

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟ Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?

السؤال عن نوع الحسابات البنكية المتوافرة
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الحساب الجاري rachunek bieżący

نوع الحساب البنكي

حساب ادخار rachunek oszczędnościowy

نوع الحساب البنكي

حساب شخصي rachunek osobisty

نوع الحساب البنكي

حساب مشترك wspólny rachunek bankowy

نوع الحساب البنكي

حساب اطفال konto dla dziecka

نوع الحساب البنكي

حساب عملة أجنبية rachunek w obcej walucie

نوع الحساب البنكي

حساب أعمال rachunek firmy/konto firmowe

نوع الحساب البنكي

حساب طالبي rachunek studencki/konto studenckie

نوع الحساب البنكي

هل هناك أية أجور شهرية؟ Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata
miesięczna?

السؤال إن كان هناك نفقات شهرية يجب دفعها للحساب

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟ Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?

السؤال عن العموالت للتحويالت عبر العالم

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو
ضاعت بطاقتي؟

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

السؤال إن كان هناك تأمين في حال ضاعت أو سرقت البطاقة
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هل سأحصل على دفتر شيكات؟ Czy dostanę książeczkę czekową?

السؤال إن كنت ستتلقى دفتر شيكات مع حسابك

ما هي نسبة الربح؟ Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?

طلب المعلومات عن نسبة الربح

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia
Państwa instytucja?

السؤال عن اإلجراءات التي يتخذها البنك في حال كنت ضحية لالحتيال

لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).

اإلعالم بأنك قد أضعت بطاقة ائتمانك

بطاقة ائتماني قد سرقت. Moja karta (kredytowa) została skradziona.

اإلعالم بأن بطاقة ائتمانك قد سرقت

هل يمكنكم حجب حسابي؟ Proszę o zablokowanie mojego konta.

السؤال إن كان البنك يستطيع حجب حسابك البنكي

أحتاج إلى استبدال لبطاقتي. Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.

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

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat
dostępnych kredytów.

السؤال عن معلومات بخصوص القروض

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة
الفائدة؟

Ile wynosi oprocentowanie kredytów?

السؤال عن معلومات بخصوص نسبة الفائدة
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أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن. Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat
kredytów hipotecznych.

طلب معلومات عن الرهن

أود التحدث مع مستشار الرهن. Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą
kredytowym.

طلب التحدث مع مستشار الرهن

أنا أشتري منزلي األول. Kupuję moją pierwszą nieruchomość.

اإلعالم بأنك ستشتري منزلك األول

سأشتري عقارا ثانيا. Kupuję moją drugą nieruchomość.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا ثانيا

اود إعادة الرهن. Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt
hipoteczny.

اإلعالم بأنك ترغب في إعادة الرهن

أود مراجعة الرهن الحالي. Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt
hipoteczny.

اإلعالم بأنك تريد مراجعة الرهن خاصتك

سأشتري عقارا من أجل تأجيره. Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا لتقوم بتأجيره

دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Mój roczny dochód brutto wynosi ______.

اإلعالم عن دخلك السنوي اإلجمالي
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أود شراء التأمين. Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.

اإلعالم بأنك مهتم بالتأمين
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تأمين للمنزل/حاجيات المنزل ubezpieczenie domu/mieszkania

نوع التأمين

تأمين سفر ubezpieczenie na czas podróży

نوع التأمين

تأمين على الحياة ubezpieczenie na życie

نوع التأمين

تأمين على الصحة ubezpieczenie zdrowotne

نوع التأمين

تأمين على السيارة ubezpieczenie samochodu

نوع التأمين

تأمين على الحيوانات األليفة ubezpieczenie zwierząt domowych

نوع التأمين

تأمين ضد السرقة ubezpieczenie na wypadek kradzieży

نوع التأمين

حماية للرهن ubezpieczenie kredytu hipotecznego

نوع التأمين

ممتلكات طالبية ubezpieczenie mienia studenta

نوع التأمين

تأمين على مجموعة ubezpieczenie grupowe

نوع التأمين

تأمين على الممتلكات ubezpieczenie majątkowe

نوع التأمين

Pagina 5 22.05.2023



Immigrazione
Banca

تأمين ضد الفيضان ubezpieczenie na wypadek powodzi

نوع التأمين

تأمين ضد الحريق ubezpieczenie od ognia

نوع التأمين

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟ Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?

السؤال عن عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين

ما هو سعر التأمين؟ Ile kosztuje to ubezpieczenie?

السؤال عن مبلغ التأمين
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