
מודרניים זמנים

בחובה? שרי ״העסק
!״מהפת״ם דולרים תמכרו אז

 אורי? שמך, מה אותי? שומע אתה טלבנק, ,..הלו
 הדולרים את תמכרו שאמרתי כמו אורי, יופי, אז

 העסק. בחשבון האוברדרפט את ותכסו מהפת״מ
 ככה, שיהיה משיכת־יתר? שאומרים אומר אתה

 כבר אני אם נכון. משיכת־יתר. תהיה שלא העיקר
 עיסקי כרטיס גם להזמין אפשר איתך, מדברת

 דיינרס אשראית כבר לי יש כן?, דיינרס־קלוב? של
 עושים אתם העיסקי. לכרטיס יתרון יש אבל משלי,

 מסיימת. אני לקוחה. נכנסה תודה. יופי. זה? את
שלום.״

ביממה: ששת 24
 וליהנות דיסקונט בטלבנק מנויה להיות יכולה את גם

 ומהעובדה מגיש, דיסקונט שטלבנק השרותים מכל
 סו עד בבוקר 8מ־ ביממה: שעות 24 שרות נותן שהוא

 באמצעות בבוקר 8 עד בלילה ומיסו אישי, שרות בלילה
אלקטרנית. מזכירה
 לך לבחור הוא, לעשות צריכה שאת מה כל

 או אותיות, ארבע בן משלך פרטי בנקוד״-צופן
 על לשמור כדי שתיהן, של נחמד שילוב או ספרות,
 בנק עם בעבודה חשוב עקרון שהיא מוחלטת סודיות

 ■ טלבנק־ של המיוחד למספר מצלצלת את דיסקונט.
 והסניף, החשבון מספר הבנקוד, את מוסרת דיסקונט,

 בשעה רוצה, שאת מקום מכל בטלפון, לבצע ויכולה
 הבנקאיות: הפעולות רוב לך, נוחה הכי

עסקות ביצוע
לחשבון** מחשבון העברות חוץ; מטבע של ומכירה קניה נאמנות); וקרנות צמודים ערך(מניות*, ניירות של ומכירה קניה

שרותים והזמנת לבנק הוראות מתן
 ולביצוע מט״ח לרכישת עסקות, לביצוע קבע הוראות מתן ואחרים; טלפון חשמל, חשבונות לתשלום קבע הוראות מתן
 ודיסקונטומט; כספומט כרטיסי הזמנת ו״ויזה״; ״דיינרס״ אשראית כרטיסי הזמנת גמל; ולקופות חסכון לתכניות קבועים תשלומים

נוסעים. המחאות הזמנת חשבון; תמציות הזמנת שיקים; פנקסי הזמנת
טלפונית. הוראה עפ״י לבצעה שניתן בקשה או פעולה כל עבורך נבצע כן

ואליו מהבנק דיווח
 גניבה או אבדן על לבנק הודעה ערך; ניירות תיק שערוך קבלת נ״ע); השונים(עו״ש,מט״ח, בחשבונותיך היתרות על דיווח

שיקים. פנקס או דיסקונטומט כספומט, אשראית, כרטיסי של
 לחוג והצטרפי הקרוב לסניפנו הכנסי כה, עד הבנק של לקוחה אינך אם וגם דיסקונט של לקוחה את אם

דיסקונט. טלבנק מנויי

פעם. מדי שיקבעו כפי לסכומים כפוף ** יום. באותו יבוצעו ב/ לשוק 12.30 ועד א׳ לשוק 12.00 שעה עד שיתקבלו קניה/מכירה הוראות *


