
Μετανάστευση
Τράπεζα

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

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?

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;

Какая комиссия, если я использую внешний
банкомат?

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

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

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.

Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό

Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου
λογαριασμό.

Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.

Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό

Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό
μέσω του ίντερνετ;

Могу я открыть банковский счет через Интернет?

Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ

Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα; Я получу дебетную или кредитную карту?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό

Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές
μέσω τηλεφώνου;

Я могу делать банковские операции с телефона?

Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου

Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών
διαθέτετε;

Какие типы банковских счетов у вас имеются?

Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
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Μετανάστευση
Τράπεζα
τρεχούμενος λογαριασμός текущий счет

Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

λογαριασμός ταμιευτηρίου сберегательный счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

προσωπικός λογαριασμός личный счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

κοινός λογαριασμός совместный счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

παιδικός λογαριασμός детский счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

συναλλαγματικός λογαριασμός валютный счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

επαγγελματικός λογαριασμός счет предприятия
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

φοιτητικός λογαριασμός студенческий счет
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού

Υπάρχουν μηνιαία τέλη; Есть ли какие-то месячные оплаты?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού

Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς
μεταφορές χρημάτων;

Какие комиссии для международных трансферов?

Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων

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

Есть ли страховка в случае, если моя карта будет
украдена или потеряна?

Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας

Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών; Я получу чековую книжку?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
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Μετανάστευση
Τράπεζα
Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου; Каков процент накопления?

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

Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από
απάτες;

В какой мере вы можете защитить меня от
мошенничеств?

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

Έχασα την πιστωτική μου κάρτα. Я потерял(а) кредитную карту.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα

Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί. Моя кредитная карта была украдена.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί

Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου; Вы можете заблокировать мой счет?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας

Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας. Мне нужна карта для замены.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

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

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о
кредитах.

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια

Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το
επιτόκιο;

Что вы можете сказать мне о процентной ставке?

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια

Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις
υποθήκες που προσφέρετε.

Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες

Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης. Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
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Μετανάστευση
Τράπεζα
Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι. Я покупаю мою первую недвижимость.

Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι

Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία. Я покупаю вторую собственность.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία

Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη. Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη

Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη
υποθήκη μου.

Я бы хотела пересмотреть мою существующую
ипотеку

Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας

Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω. Я покупаю собственность для аренды.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε

Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι Мой годовой доход________.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια
eλληνικά Ρωσικά
Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια. Я бы хотел(а) приобрести страховку.

Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια

ασφάλεια κατοικίας Страхование дома
Τύπος ασφάλειας

ταξιδιωτική ασφάλιση Туристическое страхование
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια ζωής страхование жизни
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια υγείας Медицинское страхование
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια αυτοκινήτου Страхование автомобиля
Τύπος ασφάλειας
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Μετανάστευση
Τράπεζα
ασφάλεια κατοικίδιων ζώων Страхование домашних животных

Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια κλοπής страхование от кражи
Τύπος ασφάλειας

ασφαλιστική προστασία υποθήκης защита ипотеки
Τύπος ασφάλειας

φοιτητική ασφάλεια студенческая страховка
Τύπος ασφάλειας

ομαδική ασφάλιση групповое страхование
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια ακινήτου страхование собственности
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια πλημμύρας страхование от наводнений
Τύπος ασφάλειας

ασφάλεια πυρός страхование от пожара
Τύπος ασφάλειας

Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια; В течение скольки месяцев я буду покрыт(а)
страховкой?

Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη

Πόσα κοστίζει η ασφάλεια; Сколько стоит страховка?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Σελίδα 5 24.05.2023

http://www.tcpdf.org

