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Bank - Generelt
dansk fransk
Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale
gebyrer?

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans
payer de commission ?

Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land

Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne
hæveautomater?

Quels sont les frais si je retire de l'argent à un
distributeur automatique externe à la banque ?

Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto
dansk fransk
Jeg vil gerne åbne en bankkonto. Je voudrais ouvrir un compte bancaire.

Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto

Jeg vil gerne lukke min bankkonto. Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto

Kan jeg åbne en bankkonto online? Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online

Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort? La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une
carte de crédit ?

Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto

Kan jeg logge på banken fra min telefon? Est-ce que je peux avoir accès à mes données
bancaires depuis mon portable ?

Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon

Hvilke typer bankkonti tilbyder I? Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes

girokonto compte courant
Bankkontitype

opsparingskonto compte d'épargne
Bankkontitype
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personlig konto compte personnel

Bankkontitype

fælleskonto compte commun
Bankkontitype

børnekonto livret jeune
Bankkontitype

udenlandsk valuta konto compte en devise étrangère
Bankkontitype

erhvervskonto compte professionnel
Bankkontitype

studiekonto compte pour les étudiants
Bankkontitype

Er der månedlige omkostninger? Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen

Hvad er kommisionen for internationale
overførsler?

Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?

Spørg om der er kommission ved internationale overførsler

Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får
mit kort stjålet?

Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma
carte ?

Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det

Modtager jeg et checkhæfte? Est-ce que je reçois un chéquier ?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto

Hvad er opsparingsrenten? Quel est le taux d'intérêt ?
Spørg om information om opsparingsrenten

På hvilken måde kan I beskytte mig mod
svindel?

Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?

Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
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Jeg har mistet mit kreditkort J'ai perdu ma carte bancaire.

Angiv at du har mistet dit kreditkort

Mit kreditkort er blevet stjålet. Ma carte bancaire a été volée.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet

Kan I spærre min konto? Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Spørg om banken kan spærre din konto

Jeg har brug for et nyt kort. J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp
dansk fransk
Jeg vil gerne have information om lån. Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.

Spørg om information om lån

Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen? Quels sont les taux d'intérêt ?
Spørg om information om rentesatsen

Jeg vil gerne have information om prioritetslån. Je voudrais des renseignements sur les prêts
hypothécaires.

Spørg om information om prioritetslån

Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver. Je voudrais m'entretenir avec un conseiller
hypothécaire.

Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver

Jeg køber mit første hjem. J'achète ma première propriété.
Angiv at du køber dit første hjem

Jeg køber en anden ejendom. J’achète une seconde propriété.
Angiv at du køber din anden ejendom

Jeg vil gerne genlåne. Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Angiv at du ønsker at genlåne
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Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende
prioritetslån.

Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.

Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån

Jeg køber en ejendom til at leje videre. J'achète une propriété à mettre en location.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre

Min samlede årsindkomst er ______. Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring
dansk fransk
Jeg vil gerne tegne en forsikring. Je voudrais souscrire à une assurance.

Angiv at du er interesseret i en forsikring

Indboforsikring assurance habitation
Forsikringstype

Rejseforsikring assurance voyage
Forsikringstype

Livsforsikring assurance vie
Forsikringstype

Sygeforsikring assurance maladie
Forsikringstype

Bilforsikring assurance auto
Forsikringstype

Husdyrsforsikring assurance vétérinaire
Forsikringstype

Tyveriforsikring assurance vol
Forsikringstype

Prioritetslånsbeskyttelse protection hypothécaire
Forsikringstype
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Studenterforsikring assurance étudiant

Forsikringstype

Gruppeforsikring assurance collective
Forsikringstype

Skadesforsikring assurance de biens
Forsikringstype

Oversvømmelsesforsikring assurance inondation
Forsikringstype

Brandforsikring assurance incendie
Forsikringstype

I hvor mange måneder vil jeg være dækket? Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker

Hvor meget koster forsikringen? Quel est le coût de l'assurance ?
Spørg hvor meget forsikringen koster
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