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בתכניות"יתרון״ העקר״□ .היתרונות
!לך ידועים אינם

ך ספ  0םם פטורה גבוהה הכנסה לך נוח! כ
סה ל - הכנ ״יתרנך. תכגינת כ

אחד

ספך  מלאה להצמדה הודות 1עדב על שומר כ
ל ־ לאינדקס -יחרוך. תכניות כ

ם ש!״

 הודעה מתן לאחר לרשותך. תמיד םד1ע כספך
בד יום 30 של ל - בל ״יתרון״. תכניות כ

שלושה

ק נהנה אתה ענ מ 5 של מיוחד מ 9  כה1םג 6
שי בנוסף הפקדון  ־ לאינדקס ההצמדה להפר
שוטפת״. הכנסה ו־יתרון ״יתרון״ תכניות

ארבעה

ש מדי קבועה הכנסה מקבל אחה שו חוד  בחוד
9 של בגובה 9  ״יתרון תכנית ־ לשנה נטו 6

שוטפת״. הכנסה

חמישה

ה1גב להכנסה סף1כנ  חיים מביטוח נהנה אתה ה
ל ללא נכות. למקרה ומביטוח  נוסף- תשלום כ

ביטוח״. ״יתרון תכנית

ששה

שבעה

שמונה

תשעה

עשרה

ת הכנסה סקבל אתה שי  של בגובה קבועה חוד
שנה 1נט ?96 ת חיים ביטוח ל ס נ ד ו ם ע  לסכו

ל ללא ל״י. 15.000־. של של כ  - נוסף ם1ת
ת שוטפת-. הכנסה ח1ביט -יתרון תכני

שי1ח סכום סך1ח אתה כולתך לפי קבוע ד  י
 הלזזאה שנים ש1של בתום כבר ומקבל
ם1מי בתנאים אישית ת ־ חדי לכל״: ן1״יתר תכני

שי ם1סכ סך1ח אתה .ם החל קבוע חוד  ל״י 25-
לדך ע־־ש  שנים ש1של בתום כבר חכאי י

ת ־ 596 של מיוחד למענק לכל״. ״יתרון תכני

שכנא ה1ר.כפ המ שך חור1ת שתקבל ל  במ
 תכנית - שנה 18ל־ ועד מאוד ארזכה תקופה
דידה־׳. ׳׳יתרון

ר ש ע - ד ח לה משכנתא מקבל אתה א ה1צם בלתי כפו  ד
שת רה לרכי .ל עד די ת ל״י 40.000-  של ברבי

שנה ?96 בד ל דירה־־. ״יתרון תכנית - בל

זה תלוש נא מלא
 ד1לבב

 456 ד. ת.
טועים! אתם□תל־אביב

 היתרונות כל כמעט לי ידועים
לעיל. שפורטו

 הסברה עלון לקבל אשמח זאת עם
שלכם. החסכון תכניות של מפורט

ם ...............................................................ש

שכמתעיר.......כתובת

□

רחוב

צודקים! אתם
 תוכניות. של רבים יתרונות אכן.

 אשמח לכן לי ידועים אינם ״יחרוך
 של מפורט הסברה עלון לקבל

שלכם. החסכון תכניות

טסי

1_
ל1ת שר גם כ ת לאחר להתק דה שעו  ן.1לדיסקונטופ העבו
ך1ה ח ע קלט ד  בבזקר. למחרת ותיענה תו
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