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Bank - Generelt
Kinesisk

thai

请问我在【国家】取钱有手续费吗？

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไ
ด้ไหม
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要
交多少手续费？
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto
Kinesisk

thai

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
我想要开一个银行账户。
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
我想要注销我的银行账户。
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
请问我能在网上开户吗？
Spørg om du kan åbne en bankkonto online

ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม

ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
请问我的账户是借记卡还是信用卡？
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
请问我能在手机上管理账户么？
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon

ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม

请问你们有哪些种类的银行账户？
Spørg hvilke typer bankkonti der findes

คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง

活期账户
Bankkontitype

บัญชีกระแสรายวัน

储蓄账户
Bankkontitype

บัญชีออมทรัพย์

Side 1

23.10.2019

Immigration
Bank
个人账户
Bankkontitype

บัญชีส่วนบุคคล

联名账户
Bankkontitype

บัญชีร่วม

儿童账户
Bankkontitype

บัญชีสำหรับเด็ก

外国货币账户
Bankkontitype

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

商务账户
Bankkontitype

บริการเงินฝากธุรกิจ

学生账户
Bankkontitype

บัญชีสำหรับนักเรียน

มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
请问有月费吗？
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
请问国际转账的手续费是多少？

ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่
าไร
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler

มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗？
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
请问我会有支票簿吗？
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
储蓄利率是多少？
Spørg om information om opsparingsrenten

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร

คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
您能如何防止我被诈骗？
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
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我丢失了我的信用卡。
Angiv at du har mistet dit kreditkort

ฉันทำบัตรเครดิตหาย

我的信用卡被偷了。
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet

บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย

您能冻结我的账户吗？
Spørg om banken kan spærre din konto

คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม

ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
我需要补办一张卡。
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp
Kinesisk

thai

我想要了解贷款信息。
Spørg om information om lån

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม

您能给我说说利率信息吗？
Spørg om information om rentesatsen

คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง

我想要了解抵押贷款的相关信息。
Spørg om information om prioritetslån

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง

我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver

ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง

我正在考虑买第一套房子。
Angiv at du køber dit første hjem

ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน

这是我在购买的第二套房子。
Angiv at du køber din anden ejendom

ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง

我想要再抵押。
Angiv at du ønsker at genlåne

ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง

我想要评估我的抵押贷款。
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån

ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
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我想要买一处房产出租。
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre

ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า

我的年收入大概______。
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______

Bank - Forsikring
Kinesisk

thai

我想要买一份保险。
Angiv at du er interesseret i en forsikring

ฉันต้องการซื้อประกันภัย

家庭保险
Forsikringstype

ประกันภัยบ้าน

旅游保险
Forsikringstype

ประกันการเดินทาง

人身保险
Forsikringstype

ประกันชีวิต

健康保险
Forsikringstype

ประกันสุขภาพ

汽车保险
Forsikringstype

ประกันภัยรถยนต์

宠物保险
Forsikringstype

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

失窃保险
Forsikringstype

ประกันภัยโจรกรรม

抵押贷款保险
Forsikringstype

การคุ้มครองการจำนอง

学生财物保险
Forsikringstype

ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
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团体保险
Forsikringstype

ประกันกลุ่ม

财产保险
Forsikringstype

ประกันภัยทรัพย์สิน

洪水保险
Forsikringstype

ประกันภัยน้ำท่วม

火灾保险
Forsikringstype

ประกันอัคคีภัย

我的保险能保多久？
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker

ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน

请问我的保险多少钱？
Spørg hvor meget forsikringen koster

ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
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