
Imigração
Banco

Banco - Geral
português romeno
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que
pagar taxas?

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?

Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país

Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas
eletrônicos de outros bancos?

Cât sunt comisioanele altor bancomate?

Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária
português romeno
Gostaria de abrir uma conta bancária. Aș vrea să deschid un cont bancar.

Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária

Gostaria de fechar minha conta bancária. Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária

Posso abrir uma conta pela internet? Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet

Vou receber um cartão de débito ou de crédito? Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta

Posso usar o banco pelo celular? Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone

Que tipos de contas bancárias vocês tem? Ce fel de conturi bancare aveți?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis

conta corrente cont curent
Tipo de conta bancária

conta de poupança cont de economii
Tipo de conta bancária
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conta pessoal cont personal

Tipo de conta bancária

conta conjunta cont comun
Tipo de conta bancária

conta para crianças contul pentru copii
Tipo de conta bancária

conta de moeda estrangeira cont curent în monedă străină
Tipo de conta bancária

conta empresarial cont de firmă
Tipo de conta bancária

conta estudantil cont de student
Tipo de conta bancária

Existem taxas mensais? Există comisioane lunare?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta

Quais são as comissões para transferências
internacionais?

Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?

Perguntar sobre comissão para transferências internacionais

Existe algum seguro caso meu cartão seja
perdido ou roubado?

Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado

Vou receber um talão de cheques? Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta

Qual é a taxa de juros da poupança? Care este rata dobânzii de economii?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança

De que maneira receberei proteção contra
fraudes?

Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?

Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude

Página 2 23.05.2023



Imigração
Banco
Perdi meu cartão de crédito. Mi-am pierdut cardul de credit.

Dizer que você perdeu seu cartão de crédito

Meu cartão de crédito foi roubado. Mi s-a furat cardul.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado

Você pode bloquear minha conta? Îmi puteți bloca contul?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária

Preciso de um cartão de reposição. Am nevoie de un card nou.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira
português romeno
Gostaria de receber algumas informações
sobre empréstimos.

Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.

Perguntar por informações sobre empréstimos

Você poderia me dar informações sobre a taxa
de juros?

Ce dobândă aveți?

Pedir informações sobre a taxa de juros

Gostaria de receber algumas informações
sobre hipotecas e financiamentos.

Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.

Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos

Gostaria de falar com um consultor sobre
financiamentos e hipotecas.

Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.

Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas

Estou comprando minha primeira casa própria. Îmi cumpăr prima casă.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria

Estou comprando uma segunda propriedade. Cumpăr a doua proprietate.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade

Eu gostaria de fazer um refinanciamento. Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
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Gostaria de fazer uma revisão de minha
hipoteca atual.

Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.

Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca

Estou comprando uma propriedade para
arrendamento.

Cumpăr o locuință pentru a o închiria.

Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento

Meu rendimento anual bruto é de ______. Venitul meu anual brut este de ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro
português romeno
Gostaria de contratar um seguro. Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.

Dizer que você está interessado em seguros

seguro de habitação asigurare de locuință
Tipo de seguro

seguro de viagem asigurare de călătorie
Tipo de seguro

seguro de vida asigurare pe viață
Tipo de seguro

seguro de saúde asigurare de sănătate
Tipo de seguro

seguro automóvel asigurare auto
Tipo de seguro

seguro saúde animal asigurare pentru animale de companie
Tipo de seguro

seguro contra roubo asigurare în caz de furt
Tipo de seguro
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seguro de proteção sobre a hipoteca asigurare ipotecară

Tipo de seguro

seguro estudantil asigurare pentru studenți
Tipo de seguro

seguro de grupo asigurare de grup
Tipo de seguro

seguro de propriedade asigurare de proprietate
Tipo de seguro

seguro contra inundações asigurare în caz de inundații
Tipo de seguro

seguro contra incêndio asigurare împotriva incendiilor
Tipo de seguro

Por quantos meses dura a cobertura? Câte sunt sunt asigurat?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro

Qual é o custo do seguro? Cât costă asigurarea?
Perguntar o custo do seguro
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