
 הבנק הוא דיסקונט כי מגלה אחרים בנקים
 השיקים פנקסי כל את לחייל הנותן היחיד

 היתר משיכת את לחייל מאפשר בחינם,
 ביותר הגבוה בסכום והלוואה ביותר הגבוהה

 מאפשר האחרים, לבנקים בהשוואה
 15,000 עד שחרור הלוואת לקבל למשתחרר

 זכאי כן לדיסקונט). בלעדית שקל(תכנית
 נאה משי ונהנה ניהול, מדמי לפטור החייל

למתגייס.
 אמנות מופעי על להנחות זוכים החיילים גם

״.18 ״עד מועדון כחברי ובידור,

 לסטודנט־ מעולות הטבות
י ב״מעולה״

 פונים מצה״ל, המשתחררים רבים, צעירים
 מקשיי נפטרו טרם כאן גם אקדמיים. ללימודים

 תכנית זאת. יודע דיסקונט ובנק - המימון
 - אלו לצעירים מיועדת דיסקונט של ״מעולה״

 להשכלה במוסדות והלומדים הסטודנטים
גבוהה.

 לצורך להלוואה ב״מעולה" זוכה הסטודנט
 שני יתר, למשיכת זכות הלימוד, שכר תשלום
 לקבלת זכות חינם, אישיים שיקים פנקסי

 מופחתות בעמלות הטבות ואשראית, כספומט
 אמנות מופעי על הנחות הבנקאיות, בפעולותיו

 בנק של הצעירים חוגי כבכל ובידור,
 לסטודנט תקדים חסרי ותנאים דיסקונט,

בחו״ל. המטייל
 שסטודנטים פלא לא שכאלה הטבות עם
 התוכניות פני על ״מעולה״ את מעדיפים רבים

הבנקים. של האחרות

. 16 בגיל כבר כספומט כרטיס לקבל יכולים נוער בני

״דבש״ מלקי,ים הצעירים הזוגות
 לעזרת דיסקונט בנק יזמות תמו לא בכך

 יוצרות - משפחה והקמת חתונה צעירים.
 לבנק יש כאן גם חדשות. כלכליות מחוייבויות

 לזוג ״דבש״ - מיוחדת הטבות תכנית דיסקונט
 החשבון, ניהול בדמי מהנחות לבד הצעיר.
 ואפשרויות מט״ח, בעסקות מופחתות עמלות
 זכאים - בחסכונות ולהשקעה להלוואות נוחות

 ברשתות בקניותיהם להנחות הצעירים הזוגות
 ביותר משמעותיות ולהנחות גדולות שיווק

 רכב שכירת מלון, הדבש(בתי ירח בבילוי
מיוחדים). בתנאים בחו״ל דבש ירח וביטוח,

יכול' ״דבש״ בתוכנית החבר צעיר, זוג
 חינם ״הרץ״ חברת של שכור מרכב ליהנות
 אם נוספת, שכירות תקופת על והנחה לשבוע
 סדירה בחברה טיסה כרטיסי זוג ירכוש

 כל לאורך טורם״ ״קופל חברת באמצעות
השנה.
 חברי יקבלו-15.10.82 ועד 1.4.82מ״

 זיכוי או לרודוס חינם טיסה כרטיסי זוג ״דבש״
 או מאורגנים בטיולים לזוג, דולר 250 בסך

 ימים שבעה לנופש(למשך חבילה בעסקות
טורס״. ״קופל חברת של לפחות)

 אמנות מופעי על להנחות בתוספת זאת כל
 ושאר חינם שיקים פנקסי קבלת ובידור,
 טיפולו במסגרת למסורת כבר שהפכו - הטבות

בצעירים. דיסקונט בנק של *
 - דיסקונט את המלווה הסיסמא את זוכרים

 יש למטבע ובכז, המטבע״? של האנושי ״הצד
 של הצעיר״ ״הצד גם צדדים. מספר כנראה,
דיסקונט... לבנק שייך המטבע

 בחו״ל נוספים בסיסים
 עסהים להרחבת בסים ־

ורווחיות
בחו״ל דיסקונט כנדן פעילות מסתעפת י

קשר להשיג ניתן שניות תוך כאשר היום,

 אינו אשר בנקאי מוסד - בעולם נקודה כל עם
 ברחבי נוספים במוקדים שלוחות לעצמו פותח
מתפתח. ואינו שמריו על קופא - תבל

לקוחותיו, שריבוי לעובדה ער דיסקונט בנק
 אותו מחייבים שבהשקעותיהם, והגיוון ׳

 אחרות. ביבשות גם שורשים ולהכות להתרחב
 עמדה דיסקונט בבנק החולפת השנה ואכן

 נוספת והתרחבות - בחו״ל התרחבות בסימן
.1982ב־ צפויה

 הקנדי הבנקאות בחוק שינויים בעקבות
 חברת־בת להקים דיסקונט לבנק התאפשר

 קנדה״. אוף בנק דיסקונט ״ישראל - בקנדה
 ,1982ב־ בטורונטו לפעול תתחיל זו חברה
 הפועלת דיסקונט של.בנק לנציגות בנוסף

מכבר. זה בטורונטו
 בנק של שניה סוכנות נפתחה 1981 ביוני
 נוסף סניף נפתח ובאוקטובר במיאמי, דיסקונט
 כן שבקליפורניה. אנג׳לס בלוס - בארה״ב

 אמריקאית- הדרום ביבשת נציגות נפתחה
צ׳ילה. בירת בסאנטיאגו,
 בחו״ל שההתרחבות בטוחים בדיסקונט

 לספק לבנק ותאפשר המציאות מחוייבת
 ובחו״ל, בארץ ללקוחותיו יותר טוב שירות
 ואף לים, מעבר קשרים לקוחותיו עבור ליצור

 להשקעה העולם מרחבי משקיעים למשוך
בישראל.

0\;¥\81עמקות( ־8  ז
לעתיד המרה שער מבטיחות

 ויצואנים יבואנים בפני נפתחו לאחרונה
 הוודאות אי את להקטין חדשות אפשרויות
 עסקות באמצעות - הבינלאומיים בעסקיהם

? ס מ ^י מ ס ־ דיסקונט. בנק של ה
 יבואנים, או ליצואנים מבטיחות אלו עסקות
 הסרה שער - חוץ במטבע בעסקות העוסקים

 בעתיד, שונים חוץ מטבעות בין קבוע
 לבעליי מאפשר זה סידור העסקה. לכשתתקיים

 תוך מראש, רב עסקיהןיזמן את לתכנן העסקים
 והכנסותיהם, הוצאותיהם של מוקדמת צפיה

אחיד. בסיס על
 על הגבלה אין ?0סא\׳,׳\\א בעסקות

העסקה. סכום

 לבורסה־ הוראות
האחרון הרגע עד

 בבנק התקשורת במערכת חידושים
 הוראות מתן לאחרונה מאפשרים דיסקונט

 ממש האחרון, הרגע עד לבורסה ומכירה קניה
 - הערך ובניירות במניות המסחר תחילת עד

ביום. בו מתבצעת וההוראה
 הוראות לתת עתה יכולים דיסקונט לקוחות

 ב׳ לשוק בצהריים 12.25 עד ומכירה קניה
 ונפט דלק השקעה, חברות בנקים, (מניות
 א׳(בנקים לשוק 11.55 ועד ביטוח) ומניות

 הנסחרות מניות מימון, מוסדות למשכנתאות,
 מקרקעין ושרותים, מסחר מניות במט״ח,

ותעשיה).
 מסניפי אחד בכל לתת אפשר ההוראות את

 יכולים - טלבנק מנויי בנקוד, בעלי דיסקונט.
בטלפון. גם לבורסה הוראות לתת

 מספיק זמן הלקוח בידי מותיר החדש ההסדר
 שקול, באופן השקעותיו על להחליט כדי

 הדיסקונטאים, עם להתייעץ - וכמובן לברר,
 במקרים שמבטיח מה - זמן בלחץ להיות מבלי

יותר. טובה השקעה רבים,

 ראשי כחתם שימש דיסקונט
השנה הנפקות 15 של

 דיסקונט בנק שימש בהן ההנפקות 15 בין
 5 בולטות החולפת השנה במרוצת ראשי כחתם

 הפעם להן שזו חדשות חברות של הנפקות
לבורסה. מניות הנפקת של הראשונה

 מוכן, בטון - תדיר קליל, הן: החברות חמש
 לביטוח חברה - הדר להשקעות, חברה - אפיק

בירה. תעשיות וטמפו
 ההנפקה היא ״טמפו״ של ההנפקה

 - הישראלי במשק ביותר הגדולה התעשייתית
ש׳. מליון 70 מעל

 בהן ההנפקות 15 על הכוללת התמורה סה״כ
 מסתכמת השנה, כחתם דיסקונט בנק שימש
שקל. 1,400,800,ב״ססס

 ״תמר״- הגמל קופת
1982 של הנבחר המוצר

 מיליארד 14ל־ ההופה-הגיעו נכסי
חשבונות. 500,000 מעל שקל.

 זכתה דיסקונט בנק ״תמר״.של הגמל קופת
 בסקר ״,1982 לשנת הנבחר ״המוצר בתואר

 חברתי למחקר המכון ע״י שנערך קהל דעת
 ״ידיעות העתון הזמנת ע״פ - שמושי

 בתארי הזכיה מסורת נמשכת בכך אחרונות״.
 כ״קניה נבחרה ש״תמר״ לאחר - פופולאריות

 נעשתה זו בחירה .1981 לשנת ביותר״ הטובה
 שלה הפופולריות את שבדק סקר בעקבות
 גידול נרשם 1981 בשנת ואכן, בציבור.

 של הגמל בקופות החברים במספר משמעותי
ו״גפן״. ״תמר״ דיסקונט,

 לקופות נוספו חדשים חשבונות200,000
 קופות היום מונות ובסך־הכל השנה, הללו
 רבים חברים. 500,000 דיסקונט של הגמל
 דבר יחד, גם האלה הקופות בשתי חברים מהם

 אחת גמל קופת של יתרונותיה ניצול המאפשר
 מבחינת לשיאה הגיעה שהשניה לאחר גם

לחבר. הניתנות ההטבות
 הביטוח תקרת הועלתה 1.1.82ב־ החל
 במקרה שקל 40,000ל־ הגמל קופות לחברי

 כתוצאה מוות של ובמקרה פטירה, של
שקל. 80,000-מתאונה
 יכולים הגמל בקופות החברים ד נוסף יתרון

 הוראת לפי הפקדות של למסלול להצטרף עתה
 הריאלי שהערך באופן - למדד הצמודה קבע
האינפלציה. למרות נשמר, החסכון של

 חדשים חברים של הנרחבת ההצטרפות
 עתה,הון מרכזות הגמל שקופות לכך הביאו
שקל. מיליארד 14 - בנכסים עצום

 חדשות השקעות - ,,״אילנות
חדשות כקרנות
 ר,רנות לניהול חכרה - ״אילנות״
דיסהונט קבוצת של הנאמנות

 השנה נוסדו חדשות נאמנות קרנות שתי
 קרנות לניהול החברה - ״אילנות״ ע״י

דיסקונט. בנק של הנאמנות
 מתמחה השתיים, מבין הראשונה ״אתרוג״,

 מושקעים מנכסיה 50סס/ בנקאיים. ערך בנירות
 בנקאיות, אחזקה בנקים.וחברות במניות
חוץ. ומטבע מדד בצמודי - והשאר

 בהשקעות מתמחה ״תאנה״, שבהן, השניה
 די מיוצגים שאינם מיוחד אופי בעלי בענפים
אחרות. נאמנות בקרנות

 של ערך בנירות מושקעים מנכסיה 50סס/
 להשקעה וחברות פיתוח בניה, מקרקעין,

ואחזקה.
 למדד צמודות באג״ח מושקעים נכסיה יתרת

חוץ. מטבע ובמזומן-כולל
בהטבה. יזכו בקרן מתמידים משקיעים ■■

 היחידות מרוכשי שהתקבלו מהכספים 1.50/0
 הנקראת בקרן יושקעו הראשון, ההנפקה ביום

 המתמידים בין תחולק אשר פרס״, ״פקדון
בהשקעה.

 השקעה מסלולי מבחר
הכררן כמט״ח-ללקוח

 הכסף של ערכו להבטחת האמצעים אחד
למטבע־חוץ. הצמדתו הוא

 השקעה מסלולי מספר דיסקונט בבנק
 ובמטבעות שונות לתקופות - חוץ במטבע
 מקומי) תושב פת״מ(פקדון חשבונות שונים.

 נושאי חשבונות הם חוץ) תושב ופת״ח(פקדון
 12 או ,6,3 של לתקופה חוץ במטבע ריבית

מטבעות. של במיגוון - חודשים
 - דולר־מדד״ ו״יתרון צמוד־דולר״ ״יתרון

 3 - יותר ארוכות לתקופות חסכון תכניות הן
 וריבית רווחים הנושאות יותר, ואף שנים

 שנים. שלוש בתום ממס הפטורה צמודה
 לדולר(עם במלואן צמודות והקרן הריבית
 - דולר ״יתרון בתכנית למדד, הצמדה ברירת

 בתכניות הייחוד חסכון). שנות 6 לאחר מדד״
ממם. פטורה דולרית ריבית - אלו

 הנאמנות קרן את דיסקונט בנק מציע בנוסף
 חוץ. במטבע בהשקעה המתמחה ״דולב״,
 היא להשקעה נוספת גמישה אפשרות

 מטבעות, סל חוא ״אשכול״ ״אשכול״.
 שאחד במקרה גם הכסף של ערכו את המבטיח

 משום וזאת, בערכו יורד החוץ ממטבעות
אחרים. חוץ מטבעות ע״י מאוזן שהסל

 ״אשכול הם: ב״אשכול״ ההשקעה מסלולי
 כשהדולר שונים, ממטבעות המורכב - דולר״

 - יין״ - יורו ״אשכול הדומיננטי, המטבע הוא
 היפני. היין עם אירופים מטבעות של שילוב

 המרק בין איזון - מרק״ - דולר ״אשכול
 ״5011 ו״אשכול האמריקאי. והדולר הגרמני
 ליש״ט, מרקים, צרפתיים, מפרנקים המורכב
יפנים. ויינים דולרים

,3 של לתקופות היא ב״אשכול״ ההשקעה
ריבית, נושא סל כשכל חודשים, 12 או ,6

 פינה לכל חופשית ויזה
בעולם

 האשראי כרטיס הפך - והשיק הכסף לאחר
 במדינות ביותר המקובל התשלום לאמצעי

בעולם. המפותחות
 הוא בעולם האשראי כרטיסי שבין הבולט

 בישראל המשותף האשראי כרטיס ״ויזה״,
לאומי. ולבנק דיסקונט לבנק
 מחזיקים בעולם ואשה איש מיליון 90

 מיליוני 3.3ב־ המכובדים ״ויזה״, בכרטיסי
 בכל בנקים סניפי 100וב־ססס, עסק בתי

העולם.
 נוצרה זה בכרטיס המחזיקים לנוחות
 ״ויזה״ כרטיס את לאחד האפשרות לאחרונה

הכספומט. כרטיס עם
 הן משמש דו״שימושי, איפוא, הוא, הכרטיס

 להפעלת ככרטיס והן אשראי, ככרטיס
כספומטים.

 - האשראי כרטיס עם הקשור נוסף שירות
 מתקבלות הללו ״ויזה״: של הנוסעים המחאות
 ברחבי העסק בתי במרבית תשלום כאמצעי
 מזומן. אישי ככסף ממש ומשמשות העולם,

 יכול עליהם החתום שרק כיוון - (״אישי״
בם). להשתמש

 שירות ל״ויזה״ יש בעולם רבות בנקודות
 ומבטיח - ביממה שעות 24 הפועל רב־לשוני,

 את שאיבד. ללקוח בעיה ופתרון מהיר שירות
ממנו. נגנבו שאלה או הנוסעים המחאות
 ברחבי ״ויזה״ של ההחזר נקודות מספר

 כל של זה על ועולה ביותר הגדול הוא העולם
המתחרות. ההמחאות

 לחו״ל קרובה נסיעה מתכננים אתם אם לכן,
 ״ויזה״ אשראי כרטיס אתכם שתקחו מומלץ

״ויזה״. של נוסעים והמחאות

ס פיננסי - ?
 למידע כמרכזים חינם,

ולייעוץ
 מורכבת הפכה בישראל הכלכלית המציאות

 בתנאים האחרונות. השנים במהלך ומסובכת
 דעת שיקול בהרבה צורך יש אינפלציה של

 להחלטות להגיע כדי הכלכלה ברזי והתמצאות
 שהחלטות גם מה כספים, להשקיע וכיצד במה
 בשל קצר, זמן תוך להשתנות עשויות אלה

המשתנה. המציאות
 המידע מרכזי פתיחת היתה כך משום
בעתו. מעשה דיסקונם בנק של והייעוץ

 דיסקונט בנק של והייעוץ המידע במרכזי
 בכלכלה, מומחים של צוותים נמצאים

 שם נמצאים הללו חשבון. וראיית משפטים,
 לספק - הציבור לפניות להענות כדי

 בשנויים הפונים את לעדכן .אינפורמציה,
 תיק לערוך כיצד לייעץ האחרונים, 'הכלכליים
 קופות של התנאים מהם להם לומר השקעות,

ועוד. ״להצמד״ כדאי מטבעות לאיזה הגמל,
 מצבו של לעומק בדיקה לבצע ביכולתם

 הארה הטעון את לו להאיר הפונה, של הכלכלי
 ההכרה ומתוך תמורה, ללא זאת וכל -

 מקצועית ובאחריות העצה, של בחשיבותה
 דיסקונט בנק של והיעוץ המידע במרכז מלאה.
 גם להתעדכן הפונה יכול - דיזנגוף צינה בככר

ביותר. הטריות הכלכליות בחדשות
 חדשות לפניו מקרינים טלויזיה מסכי .

 ערך וניירות מטבעות שערי כלכליות,
 הגדולות ובבורסות תל־אביב של בבורסה

 ושרותיו. הבנק תכניות על ומידע בעולם
 לסוכנות ישירות הקשורים המסופים,
 במתרחש רציף באופן מתעדכנים ״רויטרס״

הכלכלי. בעולם

ופתוחה ביתית אוירה
 המידע במרכזי המושקעת הרבה המחשבה

 פתוחה במקום האוירה באוירה. גם מתבטאת
 אופי בעל מלון של ״לובי״ ומזכירה ונעימה

 הקש, כסאות על להתרווח יכול אתה ביתי.
 הכלכליים בעתונים לעיין הרחוב, משאון לנוח

 פועלים שעה לפי ולהתייעץ. לשאול וכמובן, -
כאלה. ייעוץ מרכזי שלושה בארץ

 -16:00 דיזננוף(בין בבכר - בתל־אביב
 - 8:00 (בין 34 הרצל ברחוב - בחיפה ),21:00
 בלל־ מרכז ,97 יפו ברחוב - בירושלים )18:00

).18:00 - 16:00ו־ ,13:00 - 8:00 (בין
 והתנועה המידע מרכזי של הפופולריות

 היחה אכן שפתיחתם מלמדים בהם הערה
 הייעוץ שתתי להשלמת תרומתם ועל נחוצה

הבנק. של

דיסקונט בנק ע״י מוגש




