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an account uma conta 

a bank account uma conta bancária 

a bank employee um empregado bancário 

a bank manager um diretor de banco 

a bank statement um extracto bancário 

a Bank transfer uma transferência bancária 

a banker um banqueiro 

a banknote uma nota de banco 

a blank check um cheque em branco 

a cashier, a cashier uma caixa, um caixa 

a check um cheque 

a check book um livro de cheques 

a checking account uma conta-cheques 

a coin uma moeda 

a credit card um cartão de crédito 

a currency uma moeda 

a debt uma dívida 

a discovery um descoberto 

a foreign currency uma moeda estrangeira 

a gold bar uma barra de ouro 

a loan, a loan um empréstimo, um empréstimo 

a mortgage 
uma hipoteca, um empréstimo 
imobiliário 

a private bank um banco privado 

a receipt um recibo 

a rent uma renda 

a retail bank um banco de retalho 

a safe um cofre 

a salary slip um boletim de salário 

a savings bank uma caixa económica 

a secured loan um empréstimo garantido 



a strong currency uma moeda forte 

a subsidiary uma subsidiária 

a term deposit um depósito a prazo 

a transaction uma transação 

a vending machine uma máquina de venda automática 

a way topay um meio de pagamento 

a wooden check um cheque careca 

an account statement um extracto de conta 

an interest um interesse 

an interest rate uma taxa de juro 

an overdraft account uma conta a descoberto 

cheap barato 

credit o crédito 

currency exchange uma agência de câmbio 

expenses as despesas 
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