
 לחדל לנסיעה לחסוך תכננת אם
לדיסקונס לחכות לך כדאי היה -

 ז באילת או בטוקיו ז בנתניה או בניו־יורק ? בנהויה או ברומא ן הבאה חופשתך את לבלות הולט אתה היכן
 י תשלומים והסדרי הטבות הנחות, לך המעניקה ונופש״, טיול ״חן הבלעדית החסכון תכנית עם מקום, לכל להניע תוכל דיסקונט בבנק
תקדים. חסרי
ונופש״. טיול ״חן לתכנית להצטרף ובקש דיסקונט, בנק מסניפי אחד לכל הכנס

 חודשים. 12 עד 3 במשך - לפחות $ 500 של חז״פעמי סכום מפקיד או חודש, כל יותר) (או $ 100 חוסך אתה -
עמלה. ללא בבנק לך ימכו בתכנית להפקדה החוץ מטבע

ומקבל: - הנסיעה לחברת מהבנק הפניה תעודת מקבל אתה החסכון תקופת בתום -
 לחו״ל מאורגנים וטיולים נופש חבילות . 1

במזומן- למשלם הנחה 2594
 החסכון לסכום בהתאם הטיסה, כרטיסי כולל הטיול, מחיו על תנתן ההנחה

).,(ב״קופל״ו״יוניברס׳
- ריבית וללא הצמדה ללא תשלומים והסדר הנחה 594

 החסכון). סכום על עולה הוא אם כולו(גם הטיול מחיו על תנתן הנחה 51()
 בשקלים, קבועים, חודשיים תשלומים 5ב־ והיתרה במזומן 5094 תשלומים:

ו״יוניבוס״). ״קופל" ריבית(ב וללא הצמדה ללא
לחו״ל טיסות .2

תשלומים- 6ב־ לחו״ל סדירות טיסות
 בשקלים, קבועים, חודשיים תשלומים 5ב־ והיתרה במזומן 20ס/6 משלם אתה
* ריבית(ב״קופל״). וללא הצמדה ללא

שכר(צירטר)- טיסות
 צמודים תשלומים 5ב־ 5094 ו־ במזומן, 5094 משלם אתה

״). ו צ׳וטר ריבית(ב״מעוף- ללא לדולר,
לחו״ל לנוסע נוספות הטבות .3
״הרץ״ו״אוויס״בחו״ל. של במשרדים רכב שכירת על הנחה 209)1 -
 ללא החסכון, כספי מתוך בדיסקונט, נוסעים והמחאות מזומן רכישת -

שער הפרשי וללא עמלה
שער. הפרשי וללא עמלה -ללא הנסיעות לחברת החסכון כספי העבות -

ובהנחות בתשלומים בארץ ונופש טיולים .4
 קבועים, חודשיים תשלומים 4ב־ - והיתרה במזומן 6094משלם אתה -

ריבית. וללא הצמדה ללא בשקלים,
מהנחות: נהנה אתה בנוסף, -

בישראל. וההארחה המלון בבתי ו 094-2094 ★
 של נופש בחבילות הככו״, ו״נאות ״אגד״ בטיולי 10ס-ס/1594 ★

באילת. לסקי ״אוקיע״ובבי״ס
״קופל" באמצעות ינתנו הדל ההטבות

בארץ טיסות .5
 בארץ, של״אוקיע״ רגילות בטיסות טיסה כרטיסי על הנחה 1094

הנסיעות. סוכני כל באמצעות
ובתשלומים בארץ־ רכב בשכירת 500/0 עד הנחה .6

 5094ובנוסף- עצמית", נהיגה ו״קופל ״הרץ" בסוכנויות הנחה 2094-5094
ריבית. וללא הצמדה ללא חודשיים, תשלומים 5ב־ ישולם מהמחיר

 שנתית דולרית בריבית תזוכה לנופש, או לטיול לצאת שלא תחליט אם
 ברוטו). ח 94 - שחסכת(היום הסכום על גבוהה
 לתאגידים. וגם אחד, לכל פתוחה החסכון תכנית

 ״קופל", של הנופש תכנית על הפרסומים את בעתונות חפש ובנוסף,
 20.4.82 שבין בתקופה נופש לחבילות דיסקונט, ללקוחות הבלעדית

.20.6.82ל־

הנחה
 לחו״ל טיולים על

הטיסה כולל

 תשלומים־ 5מהמחיוב־
 ריבית וללא הצמדה ללא

 מחיר על הנחה 50/0̂-
ל' הטיול ד ח ל

■סקונט בנון!


