
לאום• טרמפ
האזרחיים לחיים אותו מכינה וגם שלך החייל את שמלווה לאומי בנק תכנית

 להם עזור גיוס בגיל בת או בן לך יש
לאומי״. ״מרמם לתפוס

 התוכנית — לאומי״ ״מרמם
 המיועדת לאומי בנק של החדשה

 צרכיהם על לענות ובאה לחיילים,
 מיום והחיילת החייל של המיוחדים

 השרות תקופת כל לאורך הגיוס,
השחרור. יום ועד
לאומי״ ״מרמס תופסים איך

 לפתוח — טובה עצה לבנך תן
 עוד שמו על ושב עובר חשבון
 יעביר זה לחשבון התגייס, בטרם
 החודשית. משכורתו את צה״ל

 בכרטיס אותו יזכה זה חשבון
 הנחות הטבות, ובשרשרת כספומט

 ״מרמם לרשותו ויעמיד והלוואות
השחרור. יום עד לאומי״

הגיוס מיום
 את ינהל הבנק — חינם״ ״מרמס

 כל במשך עמלה ללא חשבונו
השרות. תקופת

 עם — לטרמפיסטים מתנות
 תיק — חינם שי החשבון פתיחת

 שישמש ונוח מהודר רחצה כלי
 השרות. תקופת בכל אותו

 — בחירה אפשרות ולמתגייסות
 החן לטיפוח ספר או רחצה כלי תיק

חץ״. של ״יופי — והיופי
 תכנית — לעתיד״ ״טרמם

 ״כח לחיילים. מיוחדת חסכון
 לרשות מעמיד הבנק לחיילים״.

 להשקעה מיוחדת הלוואה החייל
 ישתחרר כשבנך זו. בתכנית

 כסף סכום לרשותו יעמוד מהשרות
 את להגשים בידו שיסייע נכבד

תכניותיו.

 עומד כשבנו שנים שלוש ואחרי
 לרשותו הבנק מעמיד להשתחרר

 מענק בגובה מיוחדת הלוואה
 או ש׳) 7,000כ־ השחרור(כיום

 מענק מגובה כפולה הלוואה
 מענק את ישקיע אם השחרור
חסכון. בתכנית השחרור

 על ושאלו לאומי לבנק הכנסו
לאומי״. ״טרמם התכנית

השיחרוד עד אותך שמשרתת התוכניזז

השרות כל לאורך
 יהנה השרות תקופת כל לאורך

 חינם שיקים מפנקסי החייל
 מעמיד לרשותו כספומט. ומכרטיס

 כספומט מכשירי 170 לאומי בנק
 אילת. ועד שמונה מקרית וש.ב.א

 לאומי בנק קבוצת סניפי 387 וכן
 — שנקרא מה הארץ, רחבי בכל

פינה. בכל לאומי״ ״טרמם
 אפשרות — עדיף״ ״טרמם
 בגובה שיקים בחשבון יתר למשיכת
החודשית. הצבאית משכורתו

 מיוחד עיתון — ״בטרמפיאדה״
 להנעים לאומי״, ״טרמם תוכנית של
השירות. את

 פעם מדי — בידור״ ׳שדמם
 בארועי הנחות על הבנק יודיע
 ״טרמפ לחברי מוצרים וקנית בידור

לאומי״.

לאומי בנק


