
 חזדשים 6 ל־ הלואה שקל מיליון עד
שבילך עובד והכסף הצמדה ללא ב

מיד!
 עובד? זה איך

— היום חסוך
 להפקיד הוראה נותן אתה

 החסכון בתכניות
 ו/או ריבית״ ברירת ״יתרון
 של רב-תכליתי״ ״יתרון

 שאתה סכום דיסקונט בנק
 שקלים מיליון עד קובע,

התכניות. מן אחת בכל
— מחר שלם

 תקבל שהופקד הכסף את
 הבנק, מן בהלואה מיד

 6ב- תפרע שאותה
 חודשיים תשלומים

 בהם הראשון רצופים,
 קבלתה, לאחר חודש

 לחודש 50/0 של בריבית
 ללא — וכמובן בלבד,

חצמדה.

> חשבון געשה בוא
ל שלך החסכון  לעבוד מתחי

ם כבר  וברגע הראשון מהיו
ת ששלמת  התשלום א
אה ע״ח האחרון  ההלו

א מצבך ה הו  :כז
ם שלומי  עבור ששלמת הת

אה  לחודש 5 0ס/ לך עלו ההלו
ה ללא  הכל ובסך הצמד

שקלים. 1,182,000

 עכשיו עומדים זאת לעומת
 :לזכותך

 החסכון בתכנית
ריבית״ ברירת ״יתרון
 של שקלים(בחישוב מיליון

 ועליית צמודה ריבית 2 0/0
 לחודש) 70/0 של ממוצעת מדד

 חודשים 6 אחרי שווים
 כלומר שקלים, 1,515,750

 333,750 לזכותך הצטברו
 פטור נקי רווח שקלים,

 המינימלי. הרווח זה ממס!
מת לכך נוסף  אפשרות קיי

 אם יותר, גדול לרווח
 הבלתי הריבית מסלול
יותר. גבוה יהיה צמודה

 החסכון בתכנית
רב־תכליתי״ ״יתרון
 של שקלים(בחישוב מיליון

 ועליית צמודה ריבית 30/0
 70/0 של ממוצעת מדד

 6 אחרי שווים לחודש)
 שקלים, 1,523,000 חודשים

 לזכותך הצטברו כלומר
 נקי רווח שקלים, 341,000

ממס! פטור

בטלפון מיליון
ה ת ס יכול א ף לכל להכנ  סני
ט, בנק  להצטרף דיסקונ

 ממבצע וליהנות לתכנית
ט סקונ ם ׳יחסוך די  — היו

ה מחר״. שלם ת ם יכול א  ג
ט לטלבנק לטלפן קונ ס  די

 עד בבוקר 8מ- )03-637311(
 בטלפון ולקבל בלילה 10

ת. על פרטים ם התכני  א
ה ת ק מנוי א ט טלבנ קונ ס  די
ה ת ם לתת יכול א  במקו

 החסכון, לפתיחת הוראה
ל והכסף  לעבוד מתחי

מיד. בשבילך

הצד בבנק לחסוך טוב ט- סקונ ע של האנושי די ב ט מ ה

דיסחוונו בנח


