
Imigração
Banco

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

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti
öder miyim?

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?

Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon
ücreti öderim?

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

Banco - Abrindo uma conta bancária
português turco
Gostaria de abrir uma conta bancária. Banka hesabı açmak istiyorum.

Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária

Gostaria de fechar minha conta bancária. Banka hesabımı kapatmak istiyorum.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária

Posso abrir uma conta pela internet? İnternet yoluyla banka hesabı açabilir miyim?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet

Vou receber um cartão de débito ou de crédito? Bankamatik kartı mı kredi kartı mı alacağım?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta

Posso usar o banco pelo celular? Telefonumdan bankacılık işlemleri yapabilir miyim?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone

Que tipos de contas bancárias vocês tem? Ne tür banka hesaplarınız var?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis

conta corrente Cari hesap
Tipo de conta bancária

conta de poupança Mevduat hesabı
Tipo de conta bancária
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conta pessoal Kişisel hesap

Tipo de conta bancária

conta conjunta müşterek hesap
Tipo de conta bancária

conta para crianças Çocuk hesabı
Tipo de conta bancária

conta de moeda estrangeira döviz hesabı
Tipo de conta bancária

conta empresarial kurumsal hesap
Tipo de conta bancária

conta estudantil öğrenci hesabı
Tipo de conta bancária

Existem taxas mensais? Aylık kesintiler var mı?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta

Quais são as comissões para transferências
internacionais?

Uluslararası para transferleri için komisyon ücretleri
nelerdir?

Perguntar sobre comissão para transferências internacionais

Existe algum seguro caso meu cartão seja
perdido ou roubado?

Kartım kaybolması ya da çalınması durumunda sigorta
kapsamında mı?

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

Vou receber um talão de cheques? Çek defteri alabiliyor muyum?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta

Qual é a taxa de juros da poupança? Tasarruf faiz oranı nedir?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança

De que maneira receberei proteção contra
fraudes?

Beni dolandırıcılara karşı nasıl koruyacaksınız?

Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
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Perdi meu cartão de crédito. Kredi kartımı kaybettim.

Dizer que você perdeu seu cartão de crédito

Meu cartão de crédito foi roubado. Kredi kartım çalındı.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado

Você pode bloquear minha conta? Hesabımı bloke eder misiniz?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária

Preciso de um cartão de reposição. Yedek kart istiyorum.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

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

Krediler hakkında bilgi edinmek istiyorum.

Perguntar por informações sobre empréstimos

Você poderia me dar informações sobre a taxa
de juros?

Faizler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Pedir informações sobre a taxa de juros

Gostaria de receber algumas informações
sobre hipotecas e financiamentos.

İpotekler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum.

Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos

Gostaria de falar com um consultor sobre
financiamentos e hipotecas.

Bir ipotek danışmanıyla konuşmak istiyorum.

Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas

Estou comprando minha primeira casa própria. İlk evimi satın alıyorum.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria

Estou comprando uma segunda propriedade. İkinci mülkümü alıyorum.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade

Eu gostaria de fazer um refinanciamento. Yeniden ipotek ettirmek istiyorum.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
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Gostaria de fazer uma revisão de minha
hipoteca atual.

Mevcut ipoteğimi gözden geçirmek istiyorum.

Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca

Estou comprando uma propriedade para
arrendamento.

Kiraya vermek için gayrimenkul alıyorum.

Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento

Meu rendimento anual bruto é de ______. Yıllık brüt gelirim ______.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro
português turco
Gostaria de contratar um seguro. Sigorta yaptırmak istiyorum.

Dizer que você está interessado em seguros

seguro de habitação ev/mesken sigortası
Tipo de seguro

seguro de viagem seyahat sigortası
Tipo de seguro

seguro de vida hayat sigortası
Tipo de seguro

seguro de saúde sağlık sigortası
Tipo de seguro

seguro automóvel araba sigortası
Tipo de seguro

seguro saúde animal evcil hayvan sigortası
Tipo de seguro

seguro contra roubo hırsızlık sigortası
Tipo de seguro
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seguro de proteção sobre a hipoteca ipotek sigortası

Tipo de seguro

seguro estudantil öğrenci sigortası
Tipo de seguro

seguro de grupo grup sigortası
Tipo de seguro

seguro de propriedade eşya sigortası
Tipo de seguro

seguro contra inundações sel sigortası
Tipo de seguro

seguro contra incêndio yangın sigortası
Tipo de seguro

Por quantos meses dura a cobertura? Kaç ay boyunca sigortalı olacağım?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro

Qual é o custo do seguro? Sigorta ücreti ne kadar?
Perguntar o custo do seguro

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 5 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

