
בדיסקונט חדש יש תמיד
לעול□ אן־

שלנו! המומחיות
יעוץ מרכזי

 מייעצים ובנקאים משפטנים כלכלנים,
 נכסים, ניהול השקעות, בענייני ■חינם

 ועוד. מסים עזבון, תגמולים, פנסיה,
 של צרכיהם על עונים הייעוץ מרכזי

 כסף, סכום לידם הגיע אשר אנשים,
 ממנו להפיק טובה דרך מחפשים והם
 בלעדי שרות המירבית. התועלת את
דיסקונט. בנק של

והטוב הישן את שוכחי□ לא
שפרעו ומק<ל<ם מ

1975 ביוגי שפורסמה בסידדה ראשונה מודעה

״גפו״
 התגמולים קופת של הצעירה אחותה

 :אחד לכל מתאימה ״תמר׳/■ הותיקה
 קופת — ״גפן״ ומעסיק. שכיר עצמאי,

 מוסדות מדינה, לעובדי המעניקה גמל
 ,*ביטוח גם מאורגנות, עובדים וקבוצות
 - ל״י, 15,000 סך על אישיות תאונות

!חינם

״אופק״
 ובלעדית מיוחדת חיים, ביטוח תוכנית
 ו״גפן״ ״תמר הגמל קופות לחברי

דיסקונט. בנק של

דולב
 מרבית המשקיעה חדשה, נאמנות קרן

 נקובים או צמודים בניירות״ערך נכסיה
במטבע־חוץ.

״אשראית״
 דיסקונט. בנק של האשראי כרטיס
 בחודש — והתשלום היום, הקניה

 עסק, בתי מ־סססג ביותר הבא,
 רכישת מאפשר מלון. ובתי מסעדות

 תחנות בכל שיקים באמצעות דלק
 500 עד מזומנים ומשיכת בארץ, הדלק

 ובנק דיסקונט בנק סניפי בכל ל״י
דיסקונט. ברקליס

 של לעולם שלכם הדרכון — אשראית
ויוקרה. אמון נוחות,

הבית ועד חשבון
 מנהל דיסקונט בנק. של המחשב
 גביה, :הבית ועד חשבון את עבורכם

 לוועד שי + חינם שרות ועדכון. דיווח
הבית.

מ ס

חדשה חשבון תמצית
 עובר־ושב חשבון על הדיווח תמצית
 פעולה. כל על ברורים הסברים כוללת

 מדי קבוע באופן נשלחת התמצית
 לקבל יכולים אתם כמו־כן פעולות. 17

 תלת או חודשי שבועי, יומי, דיווח
חודשי.

אמריקאי שיק
 מספק הרגילים, השיקים לפנקס בנוסף

 הנושאים קטנים שיקים דיסקונט בנק
 — וכתובתו החשבון בעל שם את

 המתאימה ונוחה, מהודרת בכריכה
בכיס. לנשיאה

חדשות .שי מעטפות
 למעטפות וצבעוני עליז חדש, עיצוב

 תלושי של או שלכם השי המחאות של
 בנק של קניה שוברי — ש.ק.ל.

חינם. לכם ניתנות המעטפות דיסקונט.

ש ■ש תמיד בדיסקונט חד
ס1ע דא לעור□ או־ שן את וכוד קטוב8 וד

* ״ , ננ״יתד חסרגם .ו

יוצרת בתנופה

דיסקונטומט
 של סניפים 19ב־ חיפה, ועד מאילת

 הקופות פועלות דיסקונט בנק
 עד מזומנים, למשיכת האוטומטיות

והלילה. היום שעות בכל ליום, ל״י 400

ם... מקצר<ם... מקצרי
 זקא£:685 161161• מהיר כספר
 אחת. מרוכזת בנקאית לפעולה דלפק
 לאחר הבנק, בסניפי בקרוב יונהג

המוצלחת. ההרצה תקופת
מרכזי מסלול

 מרכזי למסלול מגיעים הלקוחות
 לקוח כל פונה תורו, בהגיע ;אחד

 ויעילה חדשה שיטה המתפנה. לכספר
 למניעת הבנק, בסניפי ההמתנה לקיצור

הלקוחות. עם התקשורת ולשיפור דוחק
חיצוני אל־תור

 הלקוח יכול היממה שעות בכל
 החיצוני בקיר המותקנת בתיבה להניח,

 הוראות ובה — מעטפה הבנק, של
 יקבל הלקוח שונות. פעולות לביצוע
 ההוראות. ביצוע על אישור בדואר
 המציעים הסניפים מספר יגדל בקרוב
ללקוחות. חיצוני אל־תור שרות

■ועדת בווספה


