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

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di
commissione?

السؤال إن كان هناك أجور عمولة عندما تقوم بسحب األموال في بلد محدد

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف
خارجي؟

Quali sono le spese di commissione se prelevo da una
banca diversa dalla mia?

السؤال عن كمية األجور التي تدفعها عند السحب من صراف آلي لبنك مختلف عن بنكك
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أرغب في افتتاح حساب بنكي. Vorrei aprire un conto corrente.

اإلعالم عن نيتك في افتتاح حساب بنكي

أرغب في إغالق حسابي البنكي. Vorrei chiudere il mio conto corrente.

اإلعالم بنيتك في إغالق حسابك البنكي

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على
االنترنت؟

Posso aprire un conto corrente online?

السؤال إن كان يمكنك افتتاح حساب بنكي عبر اإلنترنت

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة
ائتمان؟

Riceverò una carta di debito o una carta di credito?

السؤال عن نوع البطاقة التي تحصل عليك مع حسابك

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية
على الهاتف المحمول؟

Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?

السؤال إن كان يمكنك القيام بإجراءات بنكية على الهاتف

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟ Quali tipi di conti corrente sono disponibili?

السؤال عن نوع الحسابات البنكية المتوافرة
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الحساب الجاري conto corrente

نوع الحساب البنكي

حساب ادخار conto di risparmio

نوع الحساب البنكي

حساب شخصي conto personale

نوع الحساب البنكي

حساب مشترك conto cointestato

نوع الحساب البنكي

حساب اطفال conto per bambini

نوع الحساب البنكي

حساب عملة أجنبية conto in valuta estera

نوع الحساب البنكي

حساب أعمال conto aziendale

نوع الحساب البنكي

حساب طالبي conto per studenti

نوع الحساب البنكي

هل هناك أية أجور شهرية؟ Ci sono dei canoni mensili per il conto?

السؤال إن كان هناك نفقات شهرية يجب دفعها للحساب

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟ Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?

السؤال عن العموالت للتحويالت عبر العالم

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو
ضاعت بطاقتي؟

C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita
o rubata?

السؤال إن كان هناك تأمين في حال ضاعت أو سرقت البطاقة

Side 2 22.05.2023



Immigration
Bank

هل سأحصل على دفتر شيكات؟ Riceverò un libretto degli assegni?

السؤال إن كنت ستتلقى دفتر شيكات مع حسابك

ما هي نسبة الربح؟ Qual è il tasso di interesse sui risparmi?

طلب المعلومات عن نسبة الربح

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

In che modo potete proteggermi dalle frodi?

السؤال عن اإلجراءات التي يتخذها البنك في حال كنت ضحية لالحتيال

لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي Ho smarrito la mia carta di credito

اإلعالم بأنك قد أضعت بطاقة ائتمانك

بطاقة ائتماني قد سرقت. La mia carta di credito è stata rubata

اإلعالم بأن بطاقة ائتمانك قد سرقت

هل يمكنكم حجب حسابي؟ Potete bloccare il mio conto corrente?

السؤال إن كان البنك يستطيع حجب حسابك البنكي

أحتاج إلى استبدال لبطاقتي. Ho bisogno di una carta sostitutiva

اإلعالم بأنك تريد بديال عن بطاقتك ألنك لم تعد تملكها اآلن
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أود الحصول على المزيد من المعلومات
عن القروض.

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.

السؤال عن معلومات بخصوص القروض

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة
الفائدة؟

Qual è il tasso d'interesse?

السؤال عن معلومات بخصوص نسبة الفائدة

Side 3 22.05.2023



Immigration
Bank

أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن. Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.

طلب معلومات عن الرهن

أود التحدث مع مستشار الرهن. Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui
ipotecari.

طلب التحدث مع مستشار الرهن

أنا أشتري منزلي األول. Sto comprando la mia prima casa.

اإلعالم بأنك ستشتري منزلك األول

سأشتري عقارا ثانيا. Sto comprando una seconda proprietà.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا ثانيا

اود إعادة الرهن. Vorrei accendere una seconda ipoteca.

اإلعالم بأنك ترغب في إعادة الرهن

أود مراجعة الرهن الحالي. Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.

اإلعالم بأنك تريد مراجعة الرهن خاصتك

سأشتري عقارا من أجل تأجيره. Sto acquistando una proprietà da affittare.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا لتقوم بتأجيره

دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Il mio reddito lordo annuo è ________.

اإلعالم عن دخلك السنوي اإلجمالي
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أود شراء التأمين. Vorrei stipulare una polizza assicurativa.

اإلعالم بأنك مهتم بالتأمين

تأمين للمنزل/حاجيات المنزل assicurazione sulla casa

نوع التأمين
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تأمين سفر assicurazione viaggi

نوع التأمين

تأمين على الحياة assicurazione sulla vita

نوع التأمين

تأمين على الصحة assicurazione sanitaria

نوع التأمين

تأمين على السيارة assicurazione auto

نوع التأمين

تأمين على الحيوانات األليفة assicurazione per gli animali domestici

نوع التأمين

تأمين ضد السرقة assicurazione contro il furto

نوع التأمين

حماية للرهن protezione mutuo

نوع التأمين

ممتلكات طالبية assicurazione sui beni degli studenti

نوع التأمين

تأمين على مجموعة polizza collettiva

نوع التأمين

تأمين على الممتلكات assicurazione sui titoli di proprietà

نوع التأمين

تأمين ضد الفيضان assicurazione contro le inondazioni

نوع التأمين
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تأمين ضد الحريق assicurazione contro gli incendi

نوع التأمين

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟ Per quanti mesi sarò coperto/a?

السؤال عن عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين

ما هو سعر التأمين؟ Qual è il costo dell'assicurazione?

السؤال عن مبلغ التأمين
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