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Bank - Allgemeines
Ungarisch

Chinesisch

Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?
请问我在【国家】取钱有手续费吗？
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手
automatáját használom?
续费？
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen
Ungarisch

Chinesisch

Szeretnék bankszámlát nyitni.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen

我想要开一个银行账户。

Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen

我想要注销我的银行账户。

Lehetséges online bankszámlát nyitni?
请问我能在网上开户吗？
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
请问我的账户是借记卡还是信用卡？
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?
请问我能在手机上管理账户么？
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Milyen típusú bankszámlák vannak?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen

请问你们有哪些种类的银行账户？

folyószámla
Kontotyp

活期账户

takarékszámla
Kontotyp

储蓄账户

személyi számla
Kontotyp

个人账户
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közös számla
Kontotyp

联名账户

gyerekszámla
Kontotyp

儿童账户

devizaszámla
Kontotyp

外国货币账户

üzleti számla
Kontotyp

商务账户

diákszámla
Kontotyp

学生账户

Vannak havi költségek?
请问有月费吗？
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?
请问国际转账的手续费是多少？
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗？
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Kapok csekkfüzetet is?
请问我会有支票簿吗？
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen

储蓄利率是多少？

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?
您能如何防止我被诈骗？
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Elvesztettem a kártyám.
Den Verlust der Kreditkarte angeben

我丢失了我的信用卡。

Ellopták a kártyám.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.

我的信用卡被偷了。
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Le tudják tiltani a számlám?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann

您能冻结我的账户吗？

Szükségem van egy új kártyára.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

我需要补办一张卡。

Bank - Finanzielle Unterstützung
Ungarisch

Chinesisch

Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.
Nach Informationen über Kredite fragen

我想要了解贷款信息。

Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
Nach Informationen über die Zinsrate fragen

您能给我说说利率信息吗？

Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
Nach Informationen über Hypotheken fragen

我想要了解抵押贷款的相关信息。

Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Ez az első lakás/ház, amit veszek.
我正在考虑买第一套房子。
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
这是我在购买的第二套房子。
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Szeretnék új jelzálogot.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern

我想要再抵押。

Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.
我想要评估我的抵押贷款。
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
我想要买一处房产出租。
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
A bruttó éves jövedelmem ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

我的年收入大概______。

Bank - Versicherung
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Szeretnék biztosítást kötni.
Interesse an einer Versicherung äußern

我想要买一份保险。

lakásbiztosítás
Versicherungstyp

家庭保险

utazásbiztosítás
Versicherungstyp

旅游保险

életbiztosítás
Versicherungstyp

人身保险

egészségbiztosítás
Versicherungstyp

健康保险

gépjármű-biztosítás
Versicherungstyp

汽车保险

kisállatbiztosítás
Versicherungstyp

宠物保险

lopásbiztosítás
Versicherungstyp

失窃保险

jelzálogvédelem
Versicherungstyp

抵押贷款保险

tanulói vagyon
Versicherungstyp

学生财物保险

csoportbiztosítás
Versicherungstyp

团体保险

vagyonbiztosítás
Versicherungstyp

财产保险
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árvízi biztosítás
Versicherungstyp

洪水保险

tűzbiztosítás
Versicherungstyp

火灾保险

Hány hónapig fedez a biztosítás?
我的保险能保多久？
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Mennyibe kerül a biztosítás?
Nach dem Preis der Versicherung fragen

请问我的保险多少钱？
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