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Bank - Generelt
thai

Tyrkisk

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนี
[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti
ยมได้ไหม
öder miyim?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไ
Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon
ร
ücreti öderim?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto
thai

Tyrkisk

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Banka hesabı açmak istiyorum.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Banka hesabımı kapatmak istiyorum.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Spørg om du kan åbne en bankkonto online

İnternet yoluyla banka hesabı açabilir miyim?

ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Bankamatik kartı mı kredi kartı mı alacağım?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไห
ม
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon

Telefonumdan bankacılık işlemleri yapabilir miyim?

คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Spørg hvilke typer bankkonti der findes

Ne tür banka hesaplarınız var?

บัญชีกระแสรายวัน
Bankkontitype

Cari hesap

บัญชีออมทรัพย์
Bankkontitype

Mevduat hesabı
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บัญชีส่วนบุคคล
Bankkontitype

Kişisel hesap

บัญชีร่วม
Bankkontitype

müşterek hesap

บัญชีสำหรับเด็ก
Bankkontitype

Çocuk hesabı

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Bankkontitype

döviz hesabı

บริการเงินฝากธุรกิจ
Bankkontitype

kurumsal hesap

บัญชีสำหรับนักเรียน
Bankkontitype

öğrenci hesabı

มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Aylık kesintiler var mı?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคื
Uluslararası para transferleri için komisyon ücretleri
อเท่าไร
nelerdir?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม

Kartım kaybolması ya da çalınması durumunda sigorta
kapsamında mı?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det

ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Çek defteri alabiliyor muyum?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Spørg om information om opsparingsrenten

Tasarruf faiz oranı nedir?

คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Beni dolandırıcılara karşı nasıl koruyacaksınız?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
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ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Angiv at du har mistet dit kreditkort

Kredi kartımı kaybettim.

บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet

Kredi kartım çalındı.

คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Spørg om banken kan spærre din konto

Hesabımı bloke eder misiniz?

ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Yedek kart istiyorum.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp
thai

Tyrkisk

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Spørg om information om lån

Krediler hakkında bilgi edinmek istiyorum.

คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Spørg om information om rentesatsen

Faizler hakkında bilgi verebilir misiniz?

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Spørg om information om prioritetslån

İpotekler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum.

ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver

Bir ipotek danışmanıyla konuşmak istiyorum.

ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Angiv at du køber dit første hjem

İlk evimi satın alıyorum.

ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Angiv at du køber din anden ejendom

İkinci mülkümü alıyorum.

ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Angiv at du ønsker at genlåne

Yeniden ipotek ettirmek istiyorum.

ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån

Mevcut ipoteğimi gözden geçirmek istiyorum.
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ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre

Kiraya vermek için gayrimenkul alıyorum.

รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Yıllık brüt gelirim ______.

Bank - Forsikring
thai

Tyrkisk

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Angiv at du er interesseret i en forsikring

Sigorta yaptırmak istiyorum.

ประกันภัยบ้าน
Forsikringstype

ev/mesken sigortası

ประกันการเดินทาง
Forsikringstype

seyahat sigortası

ประกันชีวิต
Forsikringstype

hayat sigortası

ประกันสุขภาพ
Forsikringstype

sağlık sigortası

ประกันภัยรถยนต์
Forsikringstype

araba sigortası

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Forsikringstype

evcil hayvan sigortası

ประกันภัยโจรกรรม
Forsikringstype

hırsızlık sigortası

การคุ้มครองการจำนอง
Forsikringstype

ipotek sigortası

ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Forsikringstype

öğrenci sigortası
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ประกันกลุ่ม
Forsikringstype

grup sigortası

ประกันภัยทรัพย์สิน
Forsikringstype

eşya sigortası

ประกันภัยน้ำท่วม
Forsikringstype

sel sigortası

ประกันอัคคีภัย
Forsikringstype

yangın sigortası

ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker

Kaç ay boyunca sigortalı olacağım?

ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Spørg hvor meget forsikringen koster

Sigorta ücreti ne kadar?
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