
 את לחתן הילדים, לחינוך לדאוג הזמן כשיגיע
 דירה, לרכוש הבת,

 יעמוד - מכונית לקנות
 שחסכת הכסף לרשותך
 בנק... בכל־בו

לאומי. בנק

 להשקעה: - ומחסכון
 חוב? אגרות מניות?
 נאמנות? קרנות

 מרובות. האפשרויות
 הכל־בובנק מומחי

לשרותך. ובעצה במידע עומדים

 הגדול הבנק אנו אמנם
את המשרת במדינה

 החברות המפעלים,
 עם הציבוריים, והגופים

 בנות חברות של רשת
 אשראי במתן המתמחות

לחקלאות, לבניה,
ועוד. לתחבורה לתעשיה,

 הבנק שנתן ההלוואות מן 9296 כן פי על אף
 וזה ל׳׳י. 10,000 עד של בשיעור היו אשתקד

הבנק. של העממי אופיו על מעיד

 שאת כשראינו הבית, עקרת לך, דאגנו
 חשבונות לפרוע העיר קצות בכל מתרוצצת

 ועוד. לימוד שכר מיסים, מים, .חשמל,
 כנגד - עבורך החשבונות את פורעים אנו

במקומך. מתרוצצים אנו שלך. קבע הוראות

 למתרחש ערים אנו הזמן עם הצועד כבנק
 השרותים את בארץ לראשונה ומנהיגים בעולם

ויביותר. החדשניים
 הבנקומט. - לדוגמה

 זה מודרני שרות
 ביממה שעות 24 הפועל

 כסף למשוך לך מאפשר
סגורים. הבנקים כל כאשר

 בנק הכל־בו את
בארץ פינה בכל תמצא

 בישראל) סניפים 262 לאומי בנק (לקבוצת
לים. מעבר גם... אך

 לעסקים לחדל נוסע אתה כאשר כי לדעת טוב
 - טובה כתובת כתובת. לך יש - לחופשה או

 בריסל, ג׳נבה, ציריך, פריז, לונדון, בניו־יורק,
 הונג־קונג, יוהנסבורג, פרנקפורט,

 קראקס. סן־פאולו, בואנוס־איירם,
 בנק. לכל־בו כיאה ארוכה!... רשימה

 השרותים ממבחר אחדות דוגמאות רק הן אלה
 אחד. גג קורת תחת והכל לך מציעים שאנו

 או אחד בנקאי בשרות משתמש אתה אם
 ״רשימת לנוחותך הכנו הנה בלבד, בשניים
לך. דרוש מה וראה בה עיין קניות״.

*לאומי בנק—בנק הכל־בו שרותי
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כבקשתך כח .7
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לדירה כח .10
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זדים ערך ניירות .17
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אישיות הלוואות .27
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חוץ מטבע .32
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בספות .40
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עסקים לפיתוח מחלקה .42
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ועוד ועוד

 חשבונות מיליון כשני מנהלים אנו וחשב: ראה
 של אוכלוסיה בעלת במדינה לקוחות של

 הרבה. זה איש. מיליון שלשה
 תשומת להקדיש משתדלים אנו כן פי על אף
אלינו. הבא לקוח לכל אישי טיפול לתת לב,

בע״נץ וד*ול1■/


