
Иммиграция
Банк

Банк - 
Эсперанто Греческий
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi
kotizojn?

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

Peti, ĉu estas kotizoj de komisiono kiam vi retiras monon en certa lando

Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran
monaŭtomaton?

Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης
ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών;

Peti, kiom la kotizoj estas kiam vi retiriĝas ĉe la monaŭtomato de datenbanko, malsama ol la via

Банк - 
Эсперанто Греческий
Mi ŝatus malfermi bankan konton. Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.

Diri vian intencon malfermi bankokonton

Mi ŝatus fermi bankan konton. Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
Diri vian intencon fermi vian bankokonton

Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete? Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του
ίντερνετ;

Peti, se vi povas malfermi bankokonton per reta proceduro

Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ
kreditkarton?

Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;

Peti, kion speco de karto vi ricevos kun via konto

Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono? Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω
τηλεφώνου;

Peti, se vi povas efektivigi bankajn proceduroj sur via telefono

Kio tipoj de bankokontoj vi havas? Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;
Peti, kion tipoj de bankokontoj estas disponeblaj

kuranta konto τρεχούμενος λογαριασμός
Tipo de bankokonto

ŝparadoj konto λογαριασμός ταμιευτηρίου
Tipo de bankokonto
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persona konto προσωπικός λογαριασμός

Tipo de bankokonto

kuna konto κοινός λογαριασμός
Tipo de bankokonto

infana konto παιδικός λογαριασμός
Tipo de bankokonto

fremda valuto konto συναλλαγματικός λογαριασμός
Tipo de bankokonto

afera konto επαγγελματικός λογαριασμός
Tipo de bankokonto

studenta konto φοιτητικός λογαριασμός
Tipo de bankokonto

Ĉu estas monataj kotizoj? Υπάρχουν μηνιαία τέλη;
Peti, se estas monate elspezoj por pagi por la konto

Kio estas la komisionoj por internaciaj
transpagoj?

Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές
χρημάτων;

Peti pri komisionoj por internaciaj transpagoj

Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia
karto estas perdita aŭ ŝtelita?

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

Peti, se estas asekuro, se via karto estas perdita aŭ ŝtelita

Ĉu mi ricevas ĉekaron? Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;
Peti, se vi ricevas ĉekaron kun via konto

Kio estas la interezo de ŝparadoj? Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;
Peti informojn pri la interezo de ŝparadoj

En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj? Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;
Peti, kion mezurojn la banko prenas en kazo, ke vi estas viktimo de fraŭdo
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Mi perdis mian kreditkarton. Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.

Diri, ke vi perdis vian kreditkarton

Mia kreditkarto estis ŝtelita. Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
Diri, ke via kreditkarto estis ŝtelita

Ĉu vi povas bloki mian konton? Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Peti, se la banko povas bloki vian bankokonton

Mi bezonas anstataŭan karton. Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Diri, ke vi bezonas anstataŭas karton ĉar vi ne pli havas vian karton

Банк - 
Эсперанто Греческий
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj. Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά με

δάνεια.
Peti informojn pri pruntoj

Kion vi povas diri min pri la interezo? Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Peti informojn pri la interezo

Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj. Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες που
προσφέρετε.

Peti informojn pri hipotekojn

Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto. Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Peti konversadon kun hipotekokonsilisto

Mi aĉetos mian unuan hejmon. Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Diri, ke vi aĉetos vian unuan hejmon

Mi aĉetos mian duan propraĵon. Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Diri, ke vi aĉetos duan propraĵon

Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon. Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Diri, ke vi ŝatus ŝanĝi la hipotekon
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Mi ŝatus reekzameni la hipotekon. Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη υποθήκη

μου.
Diri, ke vi ŝatus reekzameni la hipotekon

Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi. Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Diri, ke vi aĉetos nemoveblaĵon por lasi

Mia malneta jara enspezo estas ______. Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι
Diri, kiom via malneta jara enspezo estas

Банк - 
Эсперанто Греческий
Mi ŝatus aĉeti asekuron. Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.

Diri, ke vi interesiĝas asekuron

hejma/domanara asekuro ασφάλεια κατοικίας
Tipo de asekuro

vojaĝa asekuro ταξιδιωτική ασφάλιση
Tipo de asekuro

viva asekuro ασφάλεια ζωής
Tipo de asekuro

sana asekuro ασφάλεια υγείας
Tipo de asekuro

aŭtoasekuro ασφάλεια αυτοκινήτου
Tipo de asekuro

dombestoasekuro ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
Tipo de asekuro

ŝtela asekuro ασφάλεια κλοπής
Tipo de asekuro

hipoteka protekto ασφαλιστική προστασία υποθήκης
Tipo de asekuro
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studentoposedoj φοιτητική ασφάλεια

Tipo de asekuro

grupoasekuro ομαδική ασφάλιση
Tipo de asekuro

proprietoasekuro ασφάλεια ακινήτου
Tipo de asekuro

inundoasekuro ασφάλεια πλημμύρας
Tipo de asekuro

fajroasekuro ασφάλεια πυρός
Tipo de asekuro

Por kiom da monatoj mi estas kovrata? Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;
Peti kiom da monatoj vian asekurokovrado daŭras

Kio estas la prezo por la asekuro? Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Peti kiom la asekuro estas
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