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ל לישראל לעזור יכול אני -כסה

 ״מה מאמריקה. הקרוב אליך כותב
 ?״ המרינה למען לעשות יכולים אנו

.מחו״ל ידידים שואלים .  דואגים הם .
 ומחפשים והכלכלי הבטחת• למצבנו

 ישנה כי להם לומר תוכל לעזור. דרך
 וגם למדינה לעזור יוכלו שבה דרך

:לעצמם
 ץ1ח מטבע חשבון פתיחת
לאומי בבנק
 ישראל עם המזדהים רבים אגשים
 במטבע פקדונזת לאומי בבנק פתחו
 מעין פקדונות רבבות הצטברות חוץ.
 מטבע של נכבדה עתודה יוצרת אלה
 מחזק כזה פקדזן בל כך. משום חוץ.
 ומסייע ישראל של הפיננסי מעמדה את

 כספית השקעה גם זו שלה. החוץ לסחר
 במטבע רבית הנושאת למפקיד. טובה
-נוספים יתרונות זו להשקעה חוץ. : 

 ממס פטורים חוץ תושבי של פקדונות
 הכנסה ממס פטורה הרבית עזבון.

 לשלושה שמעל לתקופה פקדונות ועל
 העברת על הגבלה ואין חודשים)
 במועד לחדל והרבית הפקדק.
הפרעון.

 נאממת בידים מופקד הבסף
 לקרוביך להבטיח תוכל ־ כן על יתד
 והגדול הראשון בבנק מופקד כספם בי

 המדינה עם המתפתח בנק בישראל,
 ונסיון מסורת בעל בפיתוחה. ועוזר
 הרצל ת. ד״ר ע״י ונוסד שנים רב בנקאי

 בינלאומיים מימדים בעל ).1902ב־־
 ל״י מיליארד 44 נכסיו שסך
ענפה רשת ובעל

 חברות סניפים. 320 ם־ למעלה של
 ובמרכזים בארץ ונציגויות בנות

בחו־ל. הפיננסיים
 כרוכה אמה הוזשבח פתיחת

במאמץ
 הוא לעשות קרובך שעל מה בל

 לתושבי המרכז לאומי, לבנק לכתוב
 ת״א. 33 ליליגבלום דת־ ותיירים. חוץ
 קרובך עם הבנקאיות הפעולות בל

 שיטה - הדאר באמצעות תעשנה
 מפקידים בקרב רבה להצלחה שזכתה

 בבנק חשבון הפותחים לים מעבר
 8חג1)1ח91ץ< ו;!״״ הנקראת שיטה לאומי.

 והמקובלת דאר> באמצעות ובנקאות
בעולם.

 בביקור נמצא קרובך אם
 מועילות כתובות כמה הנה בארץ.
עבורו:

 ברחבי לאום• בנק של סניף כל >1
הארץ.

 המלון בבתי לאומי בנק סויפי )2
בארץ. הגדולים

 של ותיירים חוץ לתושבי המרכז >3
 ת״א. .33 לילינבלום רח־ לאומי. בנק
.51931 טל'

 מחו״ל לקדוביך להציע תוכל כן כמו
 רשת באמצעות עסקיהם את לנהל

בחו״ל*. לאומי בנק
 המצורף התלוש את מלא אנא

 מחדל לקרובך תעזור וכך למודעה,
לעצמו. וגם למדינה לעזור

 לכבוד
לאומי בנק

 חוץ וחושבי לתיירים מרבז
 33 לילינבלום רחוב

תל-אביב.
אבקשכם

 סנת על הסברה חומר אלי לשלוח □
בחו־ל לקרובי לשלחו שאוכל

שם

כתובת

 לקרוב• ישירות הסברה חומר שלחו אנא □
בחז־ל

שם

כתובת

5ו 989 הזה המולס


