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 תקרת .1
 המשכנתאות

 הוגדלה לזכאים
 של בשיעור

 .107/<>0 עד
 לקבל תוכלו מעתה

 המשכנתא את
 סניפי בכל המוגדלת

 בנק טפחות, בנק
 הגדול המשכנתאות

 במדינה(כולל
 החל דירות רוכשי

).25.5.82ב־

 טפחות בנק .2
 את לקבוע הוטמן

 הזכאות גובה
 1000 למשכנתא(עד

 נקודות).
 צורך אין מעתה

 בין להתרוצץ
 בכל המשרדים.

 *23מ־ אחד
 בנק של הסניפים
 מהם שאחד טפחות,

 לביתכם, קרוב ודאי
 כל את לבצע תוכלו
 בזכאות הכרוך
 המשכנתא לקבלת
שלכם.

כל את תשכחו אל
 המסמכים
 תעודת :הדרושים

 בני שני של זהות
 תעודת צלום הזוג.

 תעודת נשואין.
 מצה״ל שחרור/פטור

מהמשטרה. או

:יותר ועוד זאת כל
 משכנתא — כסף יותר

 והלוואות מוגדלת
 עד משלימות

 שקל. 275,000
 הקשור כל ־ שירות יותר

 קביעת כולל במשכנתא,
 סניפי בכל הניקוד גובה

טפחות.
 (עד - נוחות עבודה שעות
 מן ניכר בחלק בערב שבע

 הסניפים).
 קבלת - מהר יותר

 ביום, בו משכנתא
 המשכנתא בעניני וטיפול
 מחשב. מסופי בסיוע

ת יותר מחיו  שירות ־ מו
 של מקצועי ויעוץ

ם מחי  למשכנתאות. המו
 בנק - קרוב יותר

 שיש היחיד המשכנתאות
 ברחבי סניפים *23 לו

 ודאי מהם אחד הארץ.
לביתך. קרוב

הסניפים: רשימת
 ,02*815029 טנה, דוד כיכר 5 פארן רח• ,02־228283 ,97 יפו רוד ״כלל״ מרכז ,02־219111 .9 המלכה הלני רוד ירושלים:
ס פל רח• :חיפה ,03־263141 ,123 החשמונאים רח• תל־אביב:  ,04־661659 .15 העם אחד רח׳ ,04־668177 צים, בית ,9 י

 ,055־42334/5 שפירא, מ.ח. רח׳ ד׳, מסחרי מרכז אשדוד: ,057־76183 הנגב, מרכז מצדה, רח׳ באר־שבע:
 חובבי רח• פתח״תקוה: ,03־881566 .33 קוגל שדי חולון: ,053־37523/4 ),13 (סמילנסקי 16 הנוטע רח׳ נתניה:

 מרכז נצרת־עילית: ,03־732883 .14 ביאליק רמת־גן:רחי ,04־924166 ,2 נעתון שד■ נהריה: .03־904748 29 ציון
 רקת). (בית הגליל רח׳ טבריה: .059־76266 ,9 רכטר מרכז התמרים שד■ אילת: .065־72021 שו״פ, של חדש מסחרי
 .063־22771 המרכזי, הדואר ליד פלטרין רח• חדרה: ,054־51861 .4 הפועלים בית רחובות: ,067־21388

קולוב הרצליה:  גת: קרית מסחרי, מרכז דימונה: ,03־997672 ,46 רוטשילד שד■ ראשל״צ: ,052־88017 ,11 סו
בקרוב) (הפתיחה 65 הרצל רח■ רמלה*: מסחרי. מרכז


