
Göç
Banka

Banka - Genel
Türkçe İngilizce
[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon
ücreti öder miyim?

Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar
komisyon ücreti öderim?

What are the fees if I use external ATMs?

Kendi bankanızın dışında bir bankamatikten para çekerken komisyon ücretinin ne kadar olduğunu sormak

Banka - Banka hesabı açmak
Türkçe İngilizce
Banka hesabı açmak istiyorum. I would like to open a bank account.

Banka hesabı açma isteğinizi belirtmek

Banka hesabımı kapatmak istiyorum. I would like to close my bank account.
Banka hesabınızı kapatma isteğinizi belirtmek.

İnternet yoluyla banka hesabı açabilir miyim? Can I open a bank account online?
İnternet yoluyla banka hesabı açıp açamayacağınızı öğrenmek

Bankamatik kartı mı kredi kartı mı alacağım? Will I get a debit card or a credit card?
Hesabınızla ne tür bir kart alabileceğinizi sormak

Telefonumdan bankacılık işlemleri yapabilir
miyim?

Can I use banking on my cell?

Telefonunuzdan bankacılık işlemleri yapıp yapamayacağınızı sormak

Ne tür banka hesaplarınız var? What types of bank accounts do you have?
Ne tür banka hesapları bulunduğunu sormak

Cari hesap current account
Hesap türü

Mevduat hesabı savings account
Hesap türü
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Kişisel hesap personal account

Hesap türü

müşterek hesap joint account
Hesap türü

Çocuk hesabı children's account
Hesap türü

döviz hesabı foreign currency account
Hesap türü

kurumsal hesap business account
Hesap türü

öğrenci hesabı student account
Hesap türü

Aylık kesintiler var mı? Are there any monthly fees?
Hesabınız için aylık kesinti olup olmadığını sormak

Uluslararası para transferleri için komisyon
ücretleri nelerdir?

What are the commissions for international transfers?

Uluslararası para transferleri için komisyonlar hakkında bilgi almak

Kartım kaybolması ya da çalınması durumunda
sigorta kapsamında mı?

Is there any insurance in case my card is lost or stolen?

Kartınız kaybolur ya da çalınırsa sigortalı olup olmadığını sormak

Çek defteri alabiliyor muyum? Do I get a checkbook?
hesabınızla birlikte bir çek defteri alıp alamayacağınızı sormak

Tasarruf faiz oranı nedir? What is the savings interest rate?
Tasarruf faiz oranları hakkında bilgi almak

Beni dolandırıcılara karşı nasıl koruyacaksınız? In what ways can you protect me from frauds?
Dolandırıcılık kurbanı olmanız halinde bankanın ne gibi önlemler alacağını sormak
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Kredi kartımı kaybettim. I lost my credit card.

Kredi kartınızı kaybettiğinizi belirtmek

Kredi kartım çalındı. My credit card was stolen.
Kredi kartınızın çalındığını belirtmek

Hesabımı bloke eder misiniz? Can you block my account?
Bankadan hesabınızı bloke etmesini istemek

Yedek kart istiyorum. I need a replacement card.
Kartınız artık olmadığı için yedek kart istediğinizi belirtmek

Banka - Mali yardım
Türkçe İngilizce
Krediler hakkında bilgi edinmek istiyorum. I would like to have some information about loans.

Krediler hakkında bilgi edinmek

Faizler hakkında bilgi verebilir misiniz? What can you tell me about the interest rate?
Faizler hakkında bilgi edinmek

İpotekler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. I would like to have some information about mortgages.
İpotekler hakkında bilgi edinmek

Bir ipotek danışmanıyla konuşmak istiyorum. I would like to speak with a mortgage advisor.
İpotek danışmanıyla konuşma isteğinde bulunmak

İlk evimi satın alıyorum. I am buying my first home.
İlk evinizi aldığınızı belirtmek

İkinci mülkümü alıyorum. I am buying a second property.
İkinci mülkünüzü aldığınızı belirtmek

Yeniden ipotek ettirmek istiyorum. I would like to remortgage.
Yeniden ipotek ettirme isteğinde bulunmak

Mevcut ipoteğimi gözden geçirmek istiyorum. I would like to review my existing mortgage.
İpoteğinizi gözden geçirme isteğinizi belirtmek
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Kiraya vermek için gayrimenkul alıyorum. I am buying a property to let.

Kiraya vermek için gayrimenkul aldığınızı belirtmek

Yıllık brüt gelirim ______. My gross annual income is ______.
Yıllık brüt gelirinizin ne kadar olduğunu belirtmek

Banka - Sigorta
Türkçe İngilizce
Sigorta yaptırmak istiyorum. I would like to purchase insurance.

Sigortayla ilgilendiğinizi belirtmek

ev/mesken sigortası home/household insurance
Sigorta türü

seyahat sigortası travel insurance
Sigorta türü

hayat sigortası life insurance
Sigorta türü

sağlık sigortası health insurance
Sigorta türü

araba sigortası car insurance
Sigorta türü

evcil hayvan sigortası pet insurance
Sigorta türü

hırsızlık sigortası theft insurance
Sigorta türü

ipotek sigortası mortgage protection
Sigorta türü

öğrenci sigortası student possessions
Sigorta türü
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grup sigortası group insurance

Sigorta türü

eşya sigortası property insurance
Sigorta türü

sel sigortası flood insurance
Sigorta türü

yangın sigortası fire insurance
Sigorta türü

Kaç ay boyunca sigortalı olacağım? For how many months will I be covered?
Sigortanızın kaç aylık bir süreyi kapsadığı hakkında bilgi almak

Sigorta ücreti ne kadar? What is the price for the insurance?
Sigorta ücreti hakkında bilgi almak
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