
Μετανάστευση
Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά
eλληνικά Αραβικά
Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς
να πληρώσω προμήθεια;

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

Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια
συγκεκριμένη χώρα

Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές
αυτόματης ταμιακής ανάληψης άλλων
τραπεζών;

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف خارجي؟

Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε
αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό
eλληνικά Αραβικά
Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό
λογαριασμό.

أرغب في افتتاح حساب بنكي.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό

Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου
λογαριασμό.

أرغب في إغالق حسابي البنكي.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό

Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό
μέσω του ίντερνετ;

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على االنترنت؟
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ

Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα; هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة ائتمان؟
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό

Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές
μέσω τηλεφώνου;

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية على
الهاتف المحمول؟

Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου

Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών
διαθέτετε;

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
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Μετανάστευση
Τράπεζα
τρεχούμενος λογαριασμός الحساب الجاري

Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

λογαριασμός ταμιευτηρίου حساب ادخار
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

προσωπικός λογαριασμός حساب شخصي
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

κοινός λογαριασμός حساب مشترك
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

παιδικός λογαριασμός حساب اطفال
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

συναλλαγματικός λογαριασμός حساب عملة أجنبية
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

επαγγελματικός λογαριασμός حساب أعمال
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

φοιτητικός λογαριασμός حساب طالبي
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

Υπάρχουν μηνιαία τέλη; هل هناك أية أجور شهرية؟
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού

Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς
μεταφορές χρημάτων;

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων

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

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو ضاعت
بطاقتي؟

Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
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Μετανάστευση
Τράπεζα
Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών; هل سأحصل على دفتر شيكات؟

Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας

Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου; ما هي نسبة الربح؟
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου
σας

Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από
απάτες;

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης

Έχασα την πιστωτική μου κάρτα. لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα

Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί. بطاقة ائتماني قد سرقت.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί

Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου; هل يمكنكم حجب حسابي؟
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας

Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας. أحتاج إلى استبدال لبطاقتي.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια
eλληνικά Αραβικά
Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες
σχετικά με δάνεια.

أود الحصول على المزيد من المعلومات عن
القروض.

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια

Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το
επιτόκιο;

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة الفائدة؟
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
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Μετανάστευση
Τράπεζα
Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις
υποθήκες που προσφέρετε.

أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες

Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης. أود التحدث مع مستشار الرهن.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης

Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι. أنا أشتري منزلي األول.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι

Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία. سأشتري عقارا ثانيا.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία

Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη. اود إعادة الرهن.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη

Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη
υποθήκη μου.

أود مراجعة الرهن الحالي.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας

Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω. سأشتري عقارا من أجل تأجيره.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε

Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια
eλληνικά Αραβικά
Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια. أود شراء التأمين.

Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια

ασφάλεια κατοικίας تأمين للمنزل/حاجيات المنزل
Τύπος ασφάλειας
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Μετανάστευση
Τράπεζα
ταξιδιωτική ασφάλιση تأمين سفر

Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια ζωής تأمين على الحياة
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια υγείας تأمين على الصحة
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια αυτοκινήτου تأمين على السيارة
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια κατοικίδιων ζώων تأمين على الحيوانات األليفة
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια κλοπής تأمين ضد السرقة
Τύπος ασφάλειας

ασφαλιστική προστασία υποθήκης حماية للرهن
Τύπος ασφάλειας

φοιτητική ασφάλεια ممتلكات طالبية
Τύπος ασφάλειας

ομαδική ασφάλιση تأمين على مجموعة
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια ακινήτου تأمين على الممتلكات
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια πλημμύρας تأمين ضد الفيضان
Τύπος ασφάλειας
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Μετανάστευση
Τράπεζα
ασφάλεια πυρός تأمين ضد الحريق

Τύπος ασφάλειας

Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια; كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη

Πόσα κοστίζει η ασφάλεια; ما هو سعر التأمين؟
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια
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