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דיסקונט ז7ןלי7בר ובגל! דיסקונט בנלך סניפי ו$0מ־ אחד בכל פרטים

 בשל יותר גבוה להיות בהחלט עשוי זה סכום *
למדד ההצמדה
 היא דירה׳/ ״יתרון החסכון תכנית

 לחסכון המותאמת גונית הרב התכנית
 ולנכדים. לילדים משפחה, ולבעל לרווק

 הצטרף לך. היקרים ולעתיד לעתיח׳ דאג
דירה״. ״יתרון החסכון לתכנית

לצ.ה.ל.... גיוסו לפני עומד עוזי
 היום ירחק ולא יחלוף, הצבאי שירותו

משפחה. לעצמו יקים בו

 בבוא נאה דירה תהיה שלעוזי רוצים הוריו
 לתבנית היום כבר להצטרף החליטו ולכן העת,

.,דירה׳ ׳יתרון החסכון

 150- של סך חודש מדי עבורו חוסכים הם
 סכום החשבון פתיחת בעת הפקידו ואף ל׳י
ל־י. 2.000-. של פעמי חד

 בחסכון עצמו עוזי ימשיך הצבאי שירותו בתום
משפחה. לעצמו יקים עת נוספות, שנים 4

 אמצעים לזכותו יעמדו - חסכון שנות 7 לאחר
 לרכישת בסיס יהוו אשר ל־י* 49.277.59 בסך

דירה.

 והלוואה ריבית מקרן. מורכב האמצעים סך
 שנים ו2 במשך תפרע ההלוואה מיוחדים. בתנאים
בלבד 9 *י של צמודה בלתי בריבית

 סוף סוף
 תוכל אזה גם
 עם לדירה להגיע

 החסכון תבנית
 החדשה

דירה״ ״יתרון
 המעניקה

כפולה משכנתא

הי, החדשה החסכון תכנית * תדון־דיר היחידה התכנית היא יי
ם סכומים שנה 12 של תקופה במשך לחסוך לד המאפשרת  חודשיי

ם חסכונותיך ליי, 20,000-. של כולל לסך עד ממס פטורה והרבית צמודי

ה תכנית רק ■}ג תר ת לך מעניקה דירה- יי  כפולה משכנתא לקבלת אפשרו
 חסכון, שנות 5 לאחר כבר דירה. לרכישת

חסכונותיך מקרן כפול בסכום היא המשכנתא

 צמודה בלתי תהיה שתקבל 40,000-. לסד עד הכפולה המשכנתא *
ם לפרעון ותעמוד בלבד, לשנה 996 בשיעור ריבית תשא מי  בתשלו

שנה 18ל* עד תקופה במשך נוחים

 196 של בגובה ממענק תיהנה משכנתא, לקבלת זכותך את תנצל לא אם *
תיו סכום על ן תכנית חסכון. *צנת לכל הפקדו רו ת י הי ' דיר

א, להגיע,׳ לך מאפשרת .1296 של כולל למענק איפו
את כל ברירת גבוהה לרבית בנוסף ז  כספך ערך על הצמדה ו

תרון תכנית במסגרת ל הנך דירה־ ״י כו  הראשונה השגה במשך להפקיד י
תך, התחלתי סכום גם לחסכון  ליי, 6,000.ל״- עד שברשו

ם בתשלומים בחסכון ולהמשיך יכולתך. לפי חודשיי

ש תרצה אם תרון לפרו ת.יי תכני הי מ  הכספים את למשוך תוכל דיר
 המשיכה) לתאריך עד שהצטברו הרווחים (כולל לזכותך העומדים

בלבד יום 30 של מוקדמת הודעה מתן לאחר עת בכל

 לביתד, הסברה עלון לקבל ברצונך אם
בדואר: ושלחו זה תלוש נא מלא

דיסקונוו בוקליס בנק לישראל״ דיסקתט נק1*)
1832 הזה העולם


