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בדיסקונט חדש יש תמיד
־ ן □ א ל ו ע א ר □ ל ■ ח כ ו ת ש ן א ש י ב ה ו ט ה ו
24 דיסקעסומם

 במזומן ל״' 300 עד למשיכת םטית1ט1א פה1ק
 מכשירי ביממה. ששת 24 ־ ביום

 בוק מסניפי 9־ ב היום מותקנים ריסקונטומט
 1975 שנח ובמשך הארץ ברחבי דיסקונט
 חירוש עוד ־ 24 ריסקונטומט הרשת. הורחב

לציבור. השחת לשיפור

דרישה לפי דיווח
 דינוקונט בנק של מהמחשב לקבל תוכל

 הנוחה בחדירות - חשבונך מצב של תמונה
 חודשית דרשבועית. שבועית. יומית. לך:

 האוטומטי לדיווח נוסף זאת תלת־חורשית. או
 - דרישה־ לפי ־דיווח פעולות. 17 כל לאחר

 בנק ללקוחות חינם הניתן שרות עוד
 לקבל בסניפך לבקש תוכל כן דיסקונט.

 הפשלות כל יפורטו ׳ומי־בו ־בול חינם
 והיתרה האחרונה ביממה בחשבונך שנעשו

החדשה.

לילה כספות
 את להפקיד תוכל ־ ביודעסק בעל אתה אם

 בכספות סגור. הבנק בהן בשעות פדיונך.
 הבנק. מסניפי בחלק שהותקנו הלילה
 שנוער שרות עור - לילה כספות שרות

דאגה. ממך לחסוך

כספרים
 להנוח תוכל דיסקונט בנק סניפי בכל

 - )161160 הכספי בשיטת אישי משרות
 בכל שיטפל שלך. בסניף שלך הדיסקונטא׳

 הכספר שיטת במרום. הבנקאיות פעולותיך
זמן. ובזבוז מירחה ממך חוסכת

אל־תור
 שיקים. להפקיד תוכל ־אל־תור־ בשרות
 בכתב שונות הוראות ולחת חשבונות לשלם
 כך לשם בתור. לעמוד שתאלץ מבלי

 תיבות הבנק מסניפי ברבים הותקנו
 מעטפות בתוך לשים. תוכל בהן ־אל־תור־,
 טפסי או החשבונות השיקים, את ־אל־תור־,
 תבוצענה. כי שברצונך השונות ההוראות

 הוראותיך. בכל ביום מ נטפל אנו
 עצמי. בשרות בנק - תור־ ־אל שרות

זבטירחה. בזמן לחסכון

קבע הוראות
 המיסים החשמל, המים. הטלפון. חשבונות
 שכר־ מנוי. רמי והממשלת״ם, העירוניים

 - קבועי□ תקופתיים תשלומים ועוד לימור
 עבורך. - אוטומטית ידינו על ישולמו

 חשבונותיך לתשלום הוראת־קבע לנו תן
 בזמן לשלמם נדאג אנו - השוני□

ולדאוג. רגליך את לכתת שתאלץ מבלי

וחלושי־דלק תלושי־שי
 נדפיס - בית־עסק 1א מפעל בעל אתה אם

 לחלק חובל אותם נאים. תלושייש׳ עבורך
 שונים, מוצרי□ רכישת לשם לעובדיך,

 המכירה ברשתות ניכרות. בהנחות
 בבחירת תתלבט אל במדינה. הנחלות

 של תלושיש׳ להם חן לעובדיך. לחג השי
 לטעמם. התשורה לבחירת דיסקונט. בנק

 תלושי־רלק. אצלנו להזמין תוכל כן
בארץ. הדלק תחנות בכל שיתקבלו

שי המחאות
 מפוארות עטיפוח־ש׳ מיגוון לרשותך

 תוכל שלך. האישיות להמחאות־המתנה
 ־ דיסקונט בנק סניפי בבל חינם לקבלן

 והידור אישי גוון תעניק כך טעמך. לפי
להמחאח־הש׳

תצלום עם ושיקים אישיים שיקים
 - דיסקונם בבנק ש־ש חשבון לך יש אם

 אישיים שיקים רגילים. שיקים להזמין תוכל
 - תצלום עם שיקים או וכתובתך) שמך נעם

 העסק בית תמונת תמונתך. תתנוסס עליהם
 מייצר שאתה המוצר המסחרי. הסמל שלך.

 ליעילות ־ ממוגנטים השיקים כל .,זכר
ומיונם. בהם הטיפול
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יוצרת בתנופה


