
מדריך
דיסקונט בנח

להשקעות
ולחסכון

 החסכון מסלול על שלך בסניף שאל
ש ביטוח־החיים תוכנית ועל המואץ

זו. בתוכנית
 הדירות מחירי — יודעים אנחנו

 גדולה להלוואה ואתם.זקוקים גבוהים
חשבו 2 לפתוח תוכלו ? נכון יותר.
 — דיסקונט בבנק דירה״ ״יתרון נות
 בבוא ולקבל, לאשה ואחד לבעל, אחד

 שקלים 12,000 — משכנתאות 2 העת,
הצמדה. וללא — בלבד 97ב־< ביחד

:רמז לך נזרוק כאן, עד הגעת ואם

? שנים 8ב- • ל מיליון 7\ לצבור איר
 לי", מיליון \ד עונים,לב- 8 להגיע,תוך עעוו״ה לי׳ 50,000 של הפקדה
לשנה. 8070 בשיעור המדד עליית של בהנתה

 להלן המפורטות החסכון כתוכניות
מע קוסמים, כתנאים חסכונות תמצא
 לדולר, או למדד הקרן הצמדת נקים,

פטו רווחים ומצטכרת, גבוהה ריכית
 שבעזרתם ״סוכריות״ ושאר ממס רים

לח לאזרח לסייע דיסקונט בנק מקווה
 רווחים ולצבור שלו השקלים את פור

כף... אגב נאים

למיליון״ ״בדרך
 של המסלולים 2ב־ החסכון תקרת
 אלף 120 היא ״120 עד ״יתרון תוכנית

שמה. ומכאן שקלים) 12,000( ל״י
מס שני בין לבחור הברירה בידך

 מפקיד אתה בראשון, הפקדה: לולי
ב חודש מדי שקלים 120ל־ 10 בין

 שיש מתי מפקיד אתה ובשני חודשו,
 יפחת לא ההפקדה שסכום ובתנאי לך
שקלים. 50מ־

ל דיסקונט בנק שמזרים הרווחים
 מקורם החסכון תקופת בתום כיסך

 250/0 או 70/0 של בגובה צמוד במענק
שבחרת). ההפקדה לשיטת (בהתאם
ב המחיה יוקר למדד הצמדה רווחי
 זו בתוכנית מצטברים ריבית, תוספת

המענק. ועל החסכון על

 עוד מה הכסף, עם לעשות מה תדע
ממס. פטורים הללו שהרווחים

 ״אורך בעל לחוסך מיועדת התוכנית
מת אתה לתוכנית, תצטרף אם רוח״.
 של מינימלית חסכון לתקופת חייב

 הרווח״ ״סוכריות את אך שנתיים,
חסכון. שנות שש מקץ רק תקבל אתה

 היא זו תוכנית של נוספת וריאציה
 לך המעניקה פלוס״, 120 עד ״יתרון
 כתום 297י> של כגובה צמוד מענק
 כתום 330/ס לחסכון, השביעית השנה
 תחליט אם זאת, השמינית. השנה

 בהרה ואתה כמובן, כחסכון, להמשיך
הראשון. למיליון

שלד הדולרים
 ברירת בין בלבטיך ״נקרע״ אתה
? המחיה יוקר למדד או לדולר הצמדה
 של דולרית״ ברירה ״יתרון על שאל

 לך מעניקה זו תוכנית דיסקונט. בנק
ה מכין הגבוה הרווח את אוטומטית

 הפקדה: מסלולי שני כאן גם שתיים,
חד־פעמית. או — ורצופה חודשית
 פחות חד־פעמית? בהפקדה בחרת

יקבלו. לא בבנק שקלים 50מ־
 ? יחד גם ההפקדה מסלולי 2ב־ בחרת

שקלים. 10,000 היא החסכון תקרת
 7,500 היא התקרה אחד, במסלול

 אתה חסכון, שנות 6 בתום שקלים.
 כל על 1870 עד של בגובה מענק מקבל

ה כספי ועל המענק על ריבית הפקדה,
למדד. או לדולר הצמדה ורווחי חסכון,

 כמו ממס, פטורים בתוכנית הרווחים
 עת בכל כספך את למשוך תוכל כן

 30 בת מוקדמת הודעה שתתן ובלבד
שיתכוננו. לבנק, יום

 היחיד ״הסיכוי
לדירה״ להגיע
 אל יכנסו בקרוב מתבגרים. הילדים

עולם. של דרכו לחופה. מתחת
 — והריקודים החופה שלאחר בבוקר
לנקר. הדאגות מתחילות

לגור. מקום צריך הצעיר הזוג
 אתה והנמלה החרגול על הסיפור את
 כדאי היה אלה בימים מכיר. ? מכיר

חס תוכנית הנמלה. כמו פיקח שתהיה
 שעליך מה כל עבורך. היא זו כון

 רצוף חודשי סכום להפקיד הוא לעשות
 עמדת שקלים. 5מ־ יפחת שלא וקבוע
 5 של תקופה לאורך החסכון בתנאי
להלוואה. זכאי אתה — שנים

שהפ מהסכום כפולה — ההלוואה
 6070 על תעלה שלא ובתנאי קדת,
הדירה. מערך

 גם להלוואה, בנוסף מקבל אתה
 שנתית וריבית למדד הצמדה הפרשי

 משלם אתה ההלוואה על מצטברת.
 הצמדה בלי — לשנה ריבית 97<

ל הלוואה לקבל עוד אפשר (איפה
 הפר־ תנאי גם הצמדה?). ללא דירה

ביותר. נוחים עון
 התוכנית על לחתום רץ שאתה לפני

 מקסימלית שהלוואה שתדע היה כדאי
 לא נטו הדירה שטח אם רק תקבל
מ״ר. 70 על יעלה
בפנט להתחיל שצריכים אמר מי
 לפחות תוכל — מקרה בכל י האוז

המרפסת. את לסגור
 לפרקם, הגיעו שהילדים נניח עכשיו,

רו אינם להינשא אבל שאומרים, כמו
 אבל זקוק, אינך אולי להלוואה צים...

 המענק במענק. להמירה יכול אתה אז
 5 חסכת אם 57< של בגובה יהיה

 עד הלאה וכך שנים לשש 67< שנים,
חסכון. שנות 12ל־ 1270

 עת בכל כספך את למשוך יכול אתה
 יום, 30 של מוקדמת הודעה מתן לאחר
— בקריאה אותך נעייף שלא וכדי

לנ וכדאי התוכנית תנאי ישונו בקרוב
 ניתן, הדבר עוד כל ההזדמנות, את צל

ה תוכנית דירה״, ל״יתרון ולהצטרף
דיסקונט. בבנק עבורך שהמציאו חסכון

י בוער מה לו
 או שנים 5 לחכות סבלנות לך אין

ש הצעה דיסקונט לבנק יש י יותר
שתיים״. כפול ״יתרון :לה לסרב קשה

 150,000 עד בבנק לשים יכול אתה
 הכסף את לסגור צריך ולא שקלים

ארוכה. לתקופה
 להוציא יכול אתה שנים 4 אחרי כבר

 המענק ועם ההצמדה עם — הכסף את
בחגי משתתף לא ומס־ההכנסה הצמוד

נטו־נטו. — שלך הכל גה!

 9,8,7,6 הו: הרבה
!12 ואפילו

ו לקנות שרוצים משהו יש תמיד
 מיותר כסף אחרת. לפעם דוחים תמיד

בכיס. אצלך מסתובב לא הרי
!להיט איזה — צבעונית טלוויזיה

חלום! של כיף — לחו״ל נסיעה
מס שתחסוך עד :הזמן היא הבעיה

ש או יעלו, כבר המחירים כסף, פיק
ש או הזדמנות איזו תחמיץ בינתיים

החשק. לך יעבור
ו עליך גם חשבו הדיסקונטאים

״חן״. תוכניות את המציאו
 את לך שמקצרת תוכנית — ״חן״

בחצי. בדיוק ההמתנה משך
מ כסף, סכום חודש כל חוסך אתה

 מקבל אתה ואז שקלים 1,000 ועד ש
 הסכום בגובה בדיוק הלוואה מהבנק

 שקלים 12,000 חסכת :כלומר שחסכת,
!שקלים 12,000 עוד מהבנק תקבל —

 דיסקונט, בנק של ״חן״ בתוכניות
 מקבל ולא ריבית משלם לא אתה

נקי. רווח ממש ריבית.
 במתנה ממישהו קבלת כבר ..ואם

 ל־ נסיעה וכרטיסי צבעונית טלוויזיה
 — חדש וריהוט סטריאו ומערכת חו״ל

 לקבל תוכל — החשק לך עבר סתם או
 ריבית 557י בתוספת חסכונותיו את

וחמישה). חמישים כן, (כן, לשנה
 שונות לתקופות החסכון בתוכניות לרווחים דוגמאות

 ל״י 50,000 בסר הפקדה על
הדולר) בשער או במדד 8070 של שנתית עלייה של (בהנחה

 התוח
הקרן על

 ההפקדה ערך
 ל״י) 50,000(

 תקופת כפוף
החסכון

תקופת
החסכון

שעור
המענק ת י נ כ ו ת ה

1,11870 ל״י 608,861 שנים 4 1670 שתיים׳ כפול ״יתרון
2,16770 ל״י 1,133,741 שנים 5 2070 שתיים׳ כפול ״יתרון
4,17670 ל״י 2,137,892 שנים 6 2570 ״120 עד ״יתרון
3,95470 ל״י 2,026,787 שנים 6 1870 ״* דולרית ברירה ״יתרון

14,59270 ל״י 7,346,041 שנים 8 • 3370 פלוס׳ 120 עד ״יתרון

הדולרי. במסלול *

דופרסום. ליום נכונים הנתונים




