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

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?

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

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف
خارجي؟

Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne
hæveautomater?

السؤال عن كمية األجور التي تدفعها عند السحب من صراف آلي لبنك مختلف عن بنكك
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أرغب في افتتاح حساب بنكي. Jeg vil gerne åbne en bankkonto.

اإلعالم عن نيتك في افتتاح حساب بنكي

أرغب في إغالق حسابي البنكي. Jeg vil gerne lukke min bankkonto.

اإلعالم بنيتك في إغالق حسابك البنكي

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على
االنترنت؟

Kan jeg åbne en bankkonto online?

السؤال إن كان يمكنك افتتاح حساب بنكي عبر اإلنترنت

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة
ائتمان؟

Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?

السؤال عن نوع البطاقة التي تحصل عليك مع حسابك

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية
على الهاتف المحمول؟

Kan jeg logge på banken fra min telefon?

السؤال إن كان يمكنك القيام بإجراءات بنكية على الهاتف

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟ Hvilke typer bankkonti tilbyder I?

السؤال عن نوع الحسابات البنكية المتوافرة
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الحساب الجاري girokonto

نوع الحساب البنكي

حساب ادخار opsparingskonto

نوع الحساب البنكي

حساب شخصي personlig konto

نوع الحساب البنكي

حساب مشترك fælleskonto

نوع الحساب البنكي

حساب اطفال børnekonto

نوع الحساب البنكي

حساب عملة أجنبية udenlandsk valuta konto

نوع الحساب البنكي

حساب أعمال erhvervskonto

نوع الحساب البنكي

حساب طالبي studiekonto

نوع الحساب البنكي

هل هناك أية أجور شهرية؟ Er der månedlige omkostninger?

السؤال إن كان هناك نفقات شهرية يجب دفعها للحساب

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟ Hvad er kommisionen for internationale overførsler?

السؤال عن العموالت للتحويالت عبر العالم

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو
ضاعت بطاقتي؟

Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort
stjålet?

السؤال إن كان هناك تأمين في حال ضاعت أو سرقت البطاقة
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هل سأحصل على دفتر شيكات؟ Modtager jeg et checkhæfte?

السؤال إن كنت ستتلقى دفتر شيكات مع حسابك

ما هي نسبة الربح؟ Hvad er opsparingsrenten?

طلب المعلومات عن نسبة الربح

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?

السؤال عن اإلجراءات التي يتخذها البنك في حال كنت ضحية لالحتيال

لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي Jeg har mistet mit kreditkort

اإلعالم بأنك قد أضعت بطاقة ائتمانك

بطاقة ائتماني قد سرقت. Mit kreditkort er blevet stjålet.

اإلعالم بأن بطاقة ائتمانك قد سرقت

هل يمكنكم حجب حسابي؟ Kan I spærre min konto?

السؤال إن كان البنك يستطيع حجب حسابك البنكي

أحتاج إلى استبدال لبطاقتي. Jeg har brug for et nyt kort.

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

Jeg vil gerne have information om lån.

السؤال عن معلومات بخصوص القروض

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة
الفائدة؟

Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?

السؤال عن معلومات بخصوص نسبة الفائدة
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أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن. Jeg vil gerne have information om prioritetslån.

طلب معلومات عن الرهن

أود التحدث مع مستشار الرهن. Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.

طلب التحدث مع مستشار الرهن

أنا أشتري منزلي األول. Jeg køber mit første hjem.

اإلعالم بأنك ستشتري منزلك األول

سأشتري عقارا ثانيا. Jeg køber en anden ejendom.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا ثانيا

اود إعادة الرهن. Jeg vil gerne genlåne.

اإلعالم بأنك ترغب في إعادة الرهن

أود مراجعة الرهن الحالي. Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.

اإلعالم بأنك تريد مراجعة الرهن خاصتك

سأشتري عقارا من أجل تأجيره. Jeg køber en ejendom til at leje videre.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا لتقوم بتأجيره

دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Min samlede årsindkomst er ______.

اإلعالم عن دخلك السنوي اإلجمالي
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أود شراء التأمين. Jeg vil gerne tegne en forsikring.

اإلعالم بأنك مهتم بالتأمين

تأمين للمنزل/حاجيات المنزل Indboforsikring

نوع التأمين
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تأمين سفر Rejseforsikring

نوع التأمين

تأمين على الحياة Livsforsikring

نوع التأمين

تأمين على الصحة Sygeforsikring

نوع التأمين

تأمين على السيارة Bilforsikring

نوع التأمين

تأمين على الحيوانات األليفة Husdyrsforsikring

نوع التأمين

تأمين ضد السرقة Tyveriforsikring

نوع التأمين

حماية للرهن Prioritetslånsbeskyttelse

نوع التأمين

ممتلكات طالبية Studenterforsikring

نوع التأمين

تأمين على مجموعة Gruppeforsikring

نوع التأمين

تأمين على الممتلكات Skadesforsikring

نوع التأمين

تأمين ضد الفيضان Oversvømmelsesforsikring

نوع التأمين
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تأمين ضد الحريق Brandforsikring

نوع التأمين

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟ I hvor mange måneder vil jeg være dækket?

السؤال عن عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين

ما هو سعر التأمين؟ Hvor meget koster forsikringen?

السؤال عن مبلغ التأمين
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