
Μετανάστευση
Τράπεζα

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

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

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;

Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych
bankomatów?

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

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

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.

Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό

Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου
λογαριασμό.

Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.

Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό

Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό
μέσω του ίντερνετ;

Czy mogę założyć konto przez internet?

Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ

Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα; Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό

Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές
μέσω τηλεφώνου;

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

Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου

Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών
διαθέτετε;

Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?

Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
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Μετανάστευση
Τράπεζα
τρεχούμενος λογαριασμός rachunek bieżący

Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

λογαριασμός ταμιευτηρίου rachunek oszczędnościowy
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

προσωπικός λογαριασμός rachunek osobisty
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

κοινός λογαριασμός wspólny rachunek bankowy
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

παιδικός λογαριασμός konto dla dziecka
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

συναλλαγματικός λογαριασμός rachunek w obcej walucie
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

επαγγελματικός λογαριασμός rachunek firmy/konto firmowe
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

φοιτητικός λογαριασμός rachunek studencki/konto studenckie
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

Υπάρχουν μηνιαία τέλη; Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata
miesięczna?

Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού

Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς
μεταφορές χρημάτων;

Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?

Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων

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

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

Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας

Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών; Czy dostanę książeczkę czekową?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
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Μετανάστευση
Τράπεζα
Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου; Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου
σας

Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από
απάτες;

Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia
Państwa instytucja?

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

Έχασα την πιστωτική μου κάρτα. Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα

Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί. Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί

Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου; Proszę o zablokowanie mojego konta.
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας

Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας. Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

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

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat
dostępnych kredytów.

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια

Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το
επιτόκιο;

Ile wynosi oprocentowanie kredytów?

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια

Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις
υποθήκες που προσφέρετε.

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat
kredytów hipotecznych.

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες

Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης. Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą
kredytowym.

Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
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Μετανάστευση
Τράπεζα
Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι. Kupuję moją pierwszą nieruchomość.

Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι

Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία. Kupuję moją drugą nieruchomość.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία

Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη. Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt
hipoteczny.

Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη

Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη
υποθήκη μου.

Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt
hipoteczny.

Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας

Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω. Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε

Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια
eλληνικά Πολωνικά
Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια. Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.

Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια

ασφάλεια κατοικίας ubezpieczenie domu/mieszkania
Τύπος ασφάλειας

ταξιδιωτική ασφάλιση ubezpieczenie na czas podróży
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια ζωής ubezpieczenie na życie
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια υγείας ubezpieczenie zdrowotne
Τύπος ασφάλειας
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Μετανάστευση
Τράπεζα
ασφάλεια αυτοκινήτου ubezpieczenie samochodu

Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια κατοικίδιων ζώων ubezpieczenie zwierząt domowych
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια κλοπής ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Τύπος ασφάλειας

ασφαλιστική προστασία υποθήκης ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Τύπος ασφάλειας

φοιτητική ασφάλεια ubezpieczenie mienia studenta
Τύπος ασφάλειας

ομαδική ασφάλιση ubezpieczenie grupowe
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια ακινήτου ubezpieczenie majątkowe
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια πλημμύρας ubezpieczenie na wypadek powodzi
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια πυρός ubezpieczenie od ognia
Τύπος ασφάλειας

Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια; Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη

Πόσα κοστίζει η ασφάλεια; Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Σελίδα 5 24.05.2023

http://www.tcpdf.org

