
ROZMÓWKI
PO ANGIELSKU

W BANKU
Rozmowy z bankiem mogą odbywać się zarówno w placówce, jak i
telefonicznie. 
Poniższe zwroty sprawdzą się w obu przypadkach oraz przydadzą
się osobom, dla których najwygodniejszym rozwiązaniem jest
korzystanie z aplikacji bankowych.

W dokumencie znajdziesz również dodatkowe zadania z
odpowiedziami oraz link do aplikacji quizlet, dzięki której
powtórzysz wszystkie słowa z glosariusza.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Klient banku

B: Pracownik banku

Good morning. I would like to open a bank account.

First, I would like to know what you offer,
and then I will make a decision.

A

A

B

B

Good morning. What type of bank account
 would you like to open?

Alright, let me explain. In our bank, you can open a
current account, business account, savings account,
foreign currency account, and student bank account.

Zaczynamy!

OTWARCIE I KORZYSTANIE Z KONTA BANKOWEGO

Dzień dobry. Chciałbym/Chciałabym otworzyć konto w banku.

Chciałbym najpierw poznać Państwa ofertę i później podjąć decyzję.

Dzień dobry. Jaki rodzaj konta chciałby Pan/Pani otworzyć?

Dobrze, już wyjaśniam. W naszym banku można otworzyć konto osobiste,
konto firmowe, konto oszczędnościowe, konto walutowe oraz konto studenckie.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Is it possible to open two accounts in the same bank?

I see.

Do you charge any fees for opening an account?

A

A

A

B

B

B

By all means. However, you’ll have to fill out
two different forms.

Also, you will receive a different card
for each bank account.

We don’t charge any fees for opening an account.
Fees for other services are provided in another

document. I’ll print it out for you.

Czy można otworzyć dwa konta w tym samym banku?

Rozumiem

Czy naliczacie Państwo opłaty za otwarcie konta?

Oczywiście. Należy jednak wypełnić dwa osobne wnioski.

Ponadto dla każdego konta otrzymuje Pan inną kartę.

Nie naliczamy żadnych opłat za otwarcie konta. Opłaty za inne usługi
są opisane w osobnym dokumencie. Zaraz go dla Pana wydrukuję.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Thank you.

Can foreigners also open an account in your bank?

Well, yes. I’m employed here and I have my
employment contract with me. Here you are.

A

A

A

B

B

B

Here you are.

As long as you are employed here, there is no problem.

Thank you very much. I will also need
the proof of your address.

Dziękuję.

Czy osoby z zagranicy mogą również otwierać konta w Państwa banku?

Tak. Jestem zatrudniony na miejscu i mam przy sobie moją umowę o pracę. Proszę.

Proszę bardzo.

Jeżeli jest Pan tutaj zatrudniony, nie stanowi to żadnego problemu. 

Bardzo dziękuję. Będę również potrzebowała dokument potwierdzający Pana zameldowanie.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

I have my tenancy agreement with me. Is that ok?

I have both a tenancy agreement and a letter from my
employer with me. Is that enough?

Could I open a current account
and a business account right now?

A

A

A

B

B

B

Yes, I will need you to provide me with either your tenancy
agreement, a utility bill for the past three months or a letter

from your employer which confirms your current address.

Yes, that’s enough. Thank you.

Yes, of course. I will need your ID or a passport.

Mam ze sobą umowę najmu. Czy to wystarczy?

Mam ze sobą zarówno umowę najmu, jak i list od pracodawcy. Czy to wystarczy?

Czy mógłbym otworzyć konto osobiste i konto firmowe już teraz?

Tak, wystarczy przedstawić umowę najmu, rachunki za media za ostatnie trzy miesiące
lub list od pracodawcy, który potwierdzi Pana adres.

Wystarczy, tak. Dziękuję.

Tak, oczywiście. Będę potrzebowała jeszcze Pana dowód osobisty lub paszport.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

There you go.

May I have a pen, please?

I have filled in all the fields.

A

A

A

B

B

B

Thank you. Now please fill in these two forms.

Certainly. Here you are.

Would you prefer a debit or credit card?

Bardzo proszę.

Czy mogę poprosić o długopis?

Wypełniłem już wszystkie pola.

Dziękuję. Poproszę Pana o wypełnienie tych dwóch formularzy.

Oczywiście. Proszę bardzo.

Czy wolałby Pan kartę debetową czy kredytową?
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

I would like to have a debit card.
What fees do you charge for the card?

I understand. When can I start to use the card?

What is the login and password to my online account?

A

A

A

B

B

B

There is a card fee of £10. However, if you make card
transactions of £100 per month, then we do not charge

the fee.

You can already start to use the card. Your account has just
been activated. You will also get access to your bank account

online and via a mobile application.

The login and password are encrypted, and you will find them
in this document. There you are.

Poproszę o kartę debetową. Jakie opłaty naliczacie Państwo za kartę?

Rozumiem. Od kiedy mogę korzystać z karty?

Jaki jest login do mojego konta online?

Opłata za kartę wynosi 10£. Jeżeli jednak wykona Pan transakcje kartowe
o wartości 100£ miesięcznie, wówczas nie naliczamy opłaty.

Można już zacząć korzystać z karty. Pana konto właśnie zostało aktywowane.
Otrzymuje Pan również dostęp do konta online oraz poprzez aplikację mobilną.

Login oraz hasło są zaszyfrowane i znajdują się w tym dokumencie. Proszę.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Can you open an account only at a bank? My daughter
would like to open a student bank account,

but she prefers to do it online.

Thank you for everything! Have a nice day!

A

A

B

B

In our bank, you can also open an account in
a mobile application, by phone, or on our website.

Thank you! Same to you!

Czy konto można otworzyć jedynie w siedzibie banku?
Moja córka chciałaby otworzyć konto studenckie, ale woli rozwiązania online.

Dziękuję za wszystko. Miłego dnia!

Nasz bank oferuje również możliwość założenia konta w naszej aplikacji,
telefonicznie lub na naszej stronie internetowej.

Dziękuję! Wzajemnie!
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Klient banku

B: Pracownik banku

Good morning! May I?

I have got two accounts in your bank. One savings account
and one current account. I would like to ask about

a few things.

A

A

B

B

Good morning. Of course. How can I help you?

Of course. May I have your ID or a passport, please?

ROZMOWA O OPŁATACH ZA USŁUGI

Dzień dobry! Czy można?

Mam w Państwa banku dwa konta. Jedno konto oszczędnościowe i jedno konto osobiste.
Chciałbym zapytać o parę rzeczy.

Dzień dobry. Oczywiście. W czym mogę pomóc?

Oczywiście. Czy mogę prosić Pana dowód osobisty lub paszport?
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Yes, there you are.

I would like to ask about the fees for cash deposits
and withdrawals from my savings account.

I see. I would also like to ask about international transfer fees.

A

A

A

B

B

B

I can see in the system that you have got two bank accounts
since December. What would you like to ask me?

If you want to withdraw cash at our branch, the fee is €5, and from
Euronet ATMs it’s €10. However, you will not be charged for cash

deposits either at a bank or at public cash deposit machines.

You can only make such transfers from your current account.

Tak, proszę bardzo.

Chciałbym zapytać o opłaty za wpłatę i wypłatę gotówki z konta oszczędnościowego.

Rozumiem. Chciałbym również zapytać o opłaty za przelewy międzynarodowe.

W systemie widzę, że ma Pan u nas dwa konta bankowe od grudnia.
O co chciałby Pan zapytać?

Jeżeli chodzi o wypłatę gotówki w placówce to opłata wynosi 5€,
z bankomatów euronet 10€. Natomiast nie ponosi Pan opłat

za wpłatę gotówki zarówno w banku jak i w ogólnodostępnych wpłatomatach.

Takie przelewy może Pan zrealizować jedynie z konta osobistego.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Yes, I know. What commission does the bank
charge for such transfers?

What are SEPA transfers?

I understand. I would also like to ask about the fees for
maintaining my bank accounts. I know that the first two months

were free of charge. How much will I pay from next month?

A

A

A

B

B

B

It depends. For SEPA transfers we don't charge any
commission, but for other foreign transfers we charge €5.

These are cashless transfers in euros which you can send to all
European Union countries as well as Iceland, Liechtenstein, Norway,

Switzerland and the United Kingdom.

The fee for maintaining a current account is €7 per year and
we charge €5 for maintaining a savings account.

Tak, wiem. Jaką prowizję pobiera bank za takie przelewy?

Czym są przelewy SEPA?

Rozumiem. Chciałbym również zapytać o opłaty za prowadzenie konta w banku.
Wiem, że pierwsze dwa miesiące były bezpłatne. Ile będę płacił od przyszłego miesiąca?

To zależy. Za przelewy SEPA nie pobieramy prowizji, natomiast
za inne przelewy zagraniczne pobieramy opłatę 5€.

Są to bezgotówkowe przelewy w euro, które można wysyłać do wszystkich
krajów Unii Europejskiej, a także do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii,

Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Opłata za prowadzenie konta osobistego wynosi 7€ rocznie,
a za prowadzenie konta oszczędnościowego naliczamy opłatę €5.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Thank you. Goodbye!A

BThank you too. Goodbye!

Dziękuję. Do widzenia!

Dziękuję również. Do widzenia!
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Klient banku

B: Pracownik banku

Good morning/Good afternoon. I would like to
talk about my savings account.

I have got a savings account in your bank
which I would like to close.

A

A

B

B

Good morning/Good afternoon. Of course.
How can I help you?

I see. May I ask about the reason for closing the account?

ZAMKNIĘCIE KONTA BANKOWEGO

Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać o moim koncie oszczędnościowym.

Mam u Państwa konto oszczędnościowe, które chciałbym zamknąć.

Dzień dobry. Oczywiście. Jak mogę Panu pomóc?

Rozumiem. Czy mogłabym zapytać o powód zamknięcia konta?
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

I found a more attractive offer in a different bank.

Thank you very much but I have already decided to accept
an offer from another bank.

Thank you. I would like to close the account today.

A

A

A

B

B

B

I could prepare for you another, better offer.
You wouldn’t have to change the bank, then.

We could talk about that even now.

I see. But if you ever change your mind, we can offer you better
conditions.

Are there any funds left on the account?

Znalazłem atrakcyjniejszą ofertę w innym banku.

Bardzo dziękuję, ale już zdecydowałem się na ofertę innego banku. 

Dziękuję. Chciałbym zamknąć to konto dzisiaj.

Mogłabym przygotować dla Pana inną, lepszą ofertę.
Nie musiałby Pan wtedy zmieniać banku. Możemy porozmawiać o tym nawet teraz.

Rozumiem. Jeśli jednak zmieni Pan decyzję, to możemy zaproponować korzystniejsze warunki.

Czy na koncie znajdują się jeszcze jakieś środki?
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

No, there aren’t. I have already transferred
all my savings to another account.

Here you are.

I didn’t know about that. Does this mean that I can’t close the
account today? 

A

A

A

B

B

B

In that case, I will need your ID or a passport. I have to
check the account balance first, and then I will ask you
to fill in an application for closing the savings account.

As far as I can see, your ID is invalid. It expired a month ago.

You should have renewed your ID, but by way of exception,
you may show me a different document, for example,

a passport.

Nie. Już przelałem wszystkie oszczędności na inne konto.

Proszę bardzo.

Nie wiedziałem o tym. Czy to znaczy, że nie mogę zamknąć dziś konta?

W takim razie proszę o dowód osobisty lub paszport. Muszę najpierw
sprawdzić stan konta i następnie poproszę o wypełnienie wniosku

o zamknięcie konta oszczędnościowego.

Z tego, co widzę, Pana dowód osobisty jest już nieważny. Stracił ważność miesiąc temu.

Powinien był Pan wymienić dowód, ale w drodze wyjątku może Pan przedłożyć
inny dokument, na przykład paszport.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Thank you. That’s my passport. Here you are.

I understand. I’m ready with the application form.
There you go.

No, that’s all. Thank you!

A

A

A

B

B

Thank you. Please fill in this application. Once you have
done that, your account will remain active for 24 hours.

Thank you. Is there anything else I can help you with?

Dziękuję. Proszę, to mój paszport.

Rozumiem. Już wypełniłem. Proszę.

Nie, to wszystko. Dziękuję!

Dziękuję. Proszę wypełnić ten wniosek. Po złożeniu wniosku Pana
konto będzie jeszcze aktywne przez 24 godziny.

Dziękuję. Czy mogę w czymś jeszcze pomóc?
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Klient banku

B: Pracownik banku

Good morning. My card has expired. Could I renew it?

There you are. It expired yesterday and I can’t make
any card transactions anymore.

A

A

B

B

Good morning. Of course! May I have your card, please?

It says in the system that the new card has already been
mailed to your home address.

ROZMOWA O WYDANIE NOWEJ KARTY

Dzień dobry. Moja karta straciła ważność. Czy mogę ją odnowić?

Proszę bardzo. Wygasła wczoraj i nie mogę wykonać żadnych transakcji kartowych.

Dzień dobry. Oczywiście! Czy mogę prosić o Pana kartę?

W systemie widnieje informacja, że Pana nowa karta została
wysłana pocztą na Pana adres domowy.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

I’ve moved houses recently. I must have forgotten to change
the address on my bank account.

What can we do about that now? 

Yes, of course. What are the steps?

A

A

A

B

B

B

Please remember about that next time.

I could block the card we sent by mail and prepare a new card right
now. Would that be ok with you?

Fill out this form, please. By signing it, you agree to blocking
the card.

Niedawno się przeprowadziłem. Pewnie zapomniałem zmienić adres na koncie.

Co możemy teraz zrobić? 

Tak, jak najbardziej. Jakie są dalsze kroki?

Prosimy o tym pamiętać następnym razem.

Mogłabym zablokować kartę, którą wysłaliśmy pocztą i wydać nową kartę na miejscu.
Czy odpowiada Panu takie rozwiązanie?

Proszę o wypełnienie tego formularza. Podpisanie wniosku oznacza
zgodę na zablokowanie wysłanej karty.

19



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

I see. There you are.

When can I pick it up?

I would rather come and pick it up tomorrow morning.

A

A

A

B

B

B

Now, please fill out another form requesting a new card.

We will send you the card this afternoon or you can come here and
pick it up tomorrow.

Of course. No problem.

Rozumiem. Proszę bardzo.

Kiedy będę mógł ją odebrać?

Wolałbym sam odebrać kartę jutro rano.

A teraz proszę wypełnić drugi wniosek z prośbą o wydanie nowej karty. 

Kartę wyślemy dzisiaj po południu albo może odebrać ją Pan jutro w naszej placówce.

Oczywiście. Nie ma problemu.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

I have one more question. Where can I find the nearest
ATM/cash dispenser?

A

BYou can find it in our branch on the first floor or just
across the street in front of our building.

Mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie znajduje się najbliższy bankomat?

W naszej placówce na pierwszym piętrze albo po drugiej
stronie ulicy naprzeciwko budynku banku.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Klient banku

B: Pracownik banku

Good morning. I would like to take up a credit.
Could you tell me something about your offer?

Together with my wife, we would like to buy a house.

A

A

B

B

Good morning/Good afternoon, of course.
What will you need the credit for?

In this case, I could offer you a mortgage loan or a cash loan.
The number of installments, repayment period and the total

loan depends on your needs, credit score and income.

ROZMOWA O KREDYT

Dzień dobry. Chciałbym zaciągnąć kredyt w banku.
Czy mogłaby mi Pani opowiedzieć o Państwa ofercie?

Chcemy kupić z żoną dom.

Dzień dobry, oczywiście. W jakim celu chciałby Pan zaciągnąć kredyt?

Mogłabym więc zaproponować Państwu kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy.
Ilość rat kredytu, okres spłaty i całkowita kwota kredytu z odsetkami zależy

od Państwa potrzeb, oceny zdolności kredytowej i dochodów.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

I understand. What is your interest rate?

That’s a good idea. What information should I give you?

I prepared a document where you can find the information about
our income. There you are. We would like your bank to lend us

€100.000 paid over 25 years.

A

A

A

B

B

B

Currently, our interest rate is 7.20% and the APR is 7.44%.
We can run a simulation of a mortgage and a cash loan.

This way you will find out which one suits you best.

I will need information about your and your wife's income, the amount
of money you would like to borrow and what repayment period you

expect.

Thank you. I will print out a sample quote for you, then. 

Rozumiem. A jakie macie Państwo oprocentowanie?

Dobry pomysł. Jakich informacji mam Pani udzielić?

Przygotowałem dokument z informacjami o dochodach. Proszę bardzo.
Chcielibyśmy, żeby bank pożyczył nam 100,000 euro na 25 lat.

Aktualnie nasze oprocentowanie wynosi 7,20%, a RRSO 7,44%.
Możemy przeprowadzić symulację kredytu hipotecznego i gotówkowego.

W ten sposób dowie się Pan, który najbardziej odpowiada Pańskim potrzebom.

Potrzebuję informacje o dochodach Pana i Pana żony, kwotę jaka Państwa interesuje
oraz przewidywany okres spłaty.

Dziękuję. Zaraz wydrukuję dla Pana przykładową ofertę.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Klient banku

B: Pracownik banku

Good morning. I would like to get insurance.

Actually, I need travel insurance. We’re going abroad
for two weeks with my husband.

A

A

B

B

Good morning. What type of insurance would you like to
apply for? We can offer you life insurance, property insurance,

health insurance...

We have a few different travel insurance options. I will show
them to you.

ROZMOWA O UBEZPIECZENIE

Dzień dobry. Przyszłam się ubezpieczyć.

Właściwie to potrzebuję ubezpieczenia turystycznego.
Wyjeżdżamy na dwa tygodnie za granicę z mężem.

Dzień dobry. Jakiego rodzaju ubezpieczenie Panią interesuje? Oferujemy ubezpieczenie
na życie, ubezpieczenie  majątkowe, ubezpieczenie na wypadek choroby...

Mamy parę pakietów ubezpieczenia turystycznego. Zaraz je Pani przedstawię.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

We would just like to get insurance that would
cover medical expenses abroad.

We’re going to Italy in July.

I prepared a document where you can find the information about
our income. There you are. We would like your bank to lend us

€100.000 paid over 25 years.

A

A

A

B

B

B

I see. What country are you going to?

That’s what I can offer you. Here you go.

Thank you. I will print out a sample quote for you, then. 

Chcielibyśmy się po prostu wykupić ubezpieczenie na pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Wyjeżdżamy do Włoch w lipcu.

Przygotowałem dokument z informacjami o dochodach. Proszę bardzo.
Chcielibyśmy, żeby bank pożyczył nam 100,000 euro na 25 lat.

Rozumiem. Do jakiego kraju Państwo wyjeżdżacie?

Mogę Państwu zaproponować taką ofertę. Proszę.

Dziękuję. Zaraz wydrukuję dla Pana przykładową ofertę.
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ZADANIA DLA CIEBIE
SPRAWDŹ SIĘ
ODPOWIEDZI ZNAJDZIESZ NA KOŃCU DOKUMENTU

1. Uzupełnij luki.

1. In our bank, you can open a current account, __________ (konto firmowe), 
__________ (konto oszczędnościowe), foreign currency account, and student bank account.

2. Do you charge any __________ (opłaty) for opening an account?

3. I will need your __________ (rachunek za media) for the past three months or a letter
from your employer which __________ (potwierdza) your current address.

4. The number of __________ (raty), repayment period and the total loan depends on your
needs, __________ (ocena zdolności kredytowej) and __________ (dochód).

5. We need insurance that would __________ (pokrywać koszty leczenia) abroad.

2. Połącz pytania z odpowiedziami. 

A) What type of insurance would you like
to apply for?
 
B) When can I pick it up?

C) May I ask about the reason for closing
the account?

D) May I have your card, please?

E) What information should I give you?

1) Your new card will be ready tomorrow.

2) I found a better deal in a different bank
.
3) I need information about your income.

4) Yes, there you are.

5) I would like to apply for life insurance.
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TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO

bankomat

karta kredytowa

konto oszczędnościowe

bankomatATM / cash dispenserATM / cash dispenser

credit card

savings account

dochód

kasjer w banku

konto studenckie

dochódincomeincome

bank clerk / teller

student bank account

dowód osobistydowód osobisty

konto bankowe

konto walutowe

identity card / identity
document / ID

identity card / identity
document / ID

bank account

foreign currency account

karta debetowa

konto firmowe

kredyt gotówkowy

karta debetowadebit card

business account

cash loan

debit card
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TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO
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kredyt hipoteczny

oferta banku

polecenie zapłaty

mortgage loan

bank offer

direct debit

nieważny

paszport

okres spłaty

pożyczyć komuś

invalid

passport

repayment period

lend

obciążyć

placówka banku

opłata

pożyczyć od kogoś

charge

bank branch

fee

borrow

ocena zdolności
kredytowej

pokryć koszty leczenia

opłata za kartę

credit score

to cover
medical expenses

card fee



TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO
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prowizja

przychód

stracić ważność

commission

revenue

expire

przekroczenie
stanu konta / debet

rata

przykładowa oferta

transakcja kartowa

overdraft

installment

sample quote

card transaction

przelew bezgotówkowy

środki pieniężne

rachunek bieżący

ubezpieczenie

cashless transfer

funds

current account / checking
account / deposit account

insurance

przelew międzynarodowy

stan konta

rachunek za media

international transfer

account balance
/ bank balance

utility bill



TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO

31

ubezpieczenie
majątkowe

ubezpieczyciel

wpłatomat

property insurance

insurer

cash deposit machine

ubezpieczenie na
wypadek choroby

wniosek

umowa cywilnoprawna

wypełnić formularz

health insurance

application

civil-law contract

to fill out a form

ubezpieczenie na życie

wpłacić gotówkę

umowa najmu

wypłacić gotówkę

life insurance

to deposit cash

tenancy agreement

to withdraw cash

ubezpieczenie
turystyczne

wpłata gotówkowa

umowa o pracę

travel insurance

cash deposit

employment contract



TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO
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wypłata gotówki

założyć konto bankowe

cash withdrawal

open a bank account

zablokować kartę

zlecenie stałe

zamknąć konto bankowe

to block the card

standing order

close a bank account

zaciągnąć kredyt

przelać pieniądze

wyciąg bankowy

zastępcza karta

to take up a credit
/ to take out loan

to transfer money

bank statement

replacement card

zadłużenie / dług

zastrzec kartę

debt

to cancel the card



PRZEKONAJ SIĘ, ILE ZAPAMIĘTAŁEŚ
TEST SPRAWDZAJĄCY
W APLIKACJI QUIZLET

Sprawdź, czy pamiętasz wszystkie słówka z glosariusza

Click here
to take the quiz!

Zeskanuj kod QR lub kliknij link,
aby przejść do Quizu sprawdzającego wiedzę
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DO ZADAŃ
ODPOWIEDZI
SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK

1. Uzupełnij luki.
1. In our bank, you can open a current account, business account (konto firmowe), 
savings account (konto oszczędnościowe), foreign currency account, and student bank
account.

2. Do you charge any fees (opłaty) for opening an account?

3. I will need your utility bill (rachunek za media) for the past three months or a letter
from your employer which confirms (potwierdza) your current address.

4. The number of installments (raty), repayment period and the total loan depends on
your needs, credit score (ocena zdolności kredytowej) and income (dochód).

5. We need insurance that would cover medical expenses (pokrywać koszty leczenia)
abroad.

2. Połącz pytania z odpowiedziami.

A) What type of insurance would you like
to apply for?
 
B) When can I pick it up?

C) May I ask about the reason for closing
the account?

D) May I have your card, please?

E) What information should I give you?

5) I would like to apply for life insurance.

1) Your new card will be ready tomorrow.

2) I found a better deal in a different bank.

4) Yes, there you are.

3) I need information about your income.
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Znajdziesz tam wiele pomocnych artykułów edukacyjnych.

Udzielamy tam łatwych i szybkich wskazówek językowych oraz
dzielimy się nowościami, abyś zawsze był na bieżąco. Kliknij i
przejdź do profilu.

Pomożemy Tobie lub Twojej firmie płynnie posługiwać się
językiem angielskim w sytuacjach codziennych, przez
ogólnobiznesowe, aż po specjalistyczne.

Siedziba główna:

ul. Opaczewska 15 lok. 31
02-368 Warszawa | Polska
tel. +48 22 622 86 69
kom. 508 062 643
e-mail: biuro@eklektika.pl

W sprawie oferty szkoleń dla firm:

kom.+ 48 502 765 180
e-mail: biuro@eklektika.pl

Formularz kontaktowy:
https://eklektika.pl/kontakt/

CO DALEJ?

Odwiedź naszego bloga

Obserwuj nasze profile Social Media

Skontaktuj się z nami !

https://eklektika.pl/blog/

bit.ly/li-eklektika bit.ly/fb-eklektika bit.ly/ig-eklektika
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https://www.facebook.com/eklektika.business.english
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