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הכרטיסים: סוגי כל לך בוצעים _ בדיס
שיכת כספומט כרטיס  כרטיס מזומנים, למ
שני מידע לקבלת משוב  אשראי: כרטיסי ו
שראית ויזה אשראית שולבים דיינרס, וא  עם מ

שירותי גם ליהנות לך המאפשר מגנטי פס  מ
ט כספומט דיסקונט. ומשוב דיסקונ

שיקים להשתמש צורך ממך מונע האשראי כרטיס דפי ממך וחוסך ב
 האשראית, באמצעות בקניותיך ועמלות. פעולה

ת פעולה עבור רק מחוייב אתה  שתיים או אח
ש  למעשה, בצעת, אם גם בחשבונך, בחוד
ש רבות, פעולות עד שבוע של אשראי לך וי

י־־־ על שבועיים

ס . תן אינו הפלסטי טי אך חינם, לך ני
 ויזה אשראית באמצעות רבים: יתרונותיו

 מקניות נהנה אתה משולבים, דיינרס ואשראית
 בכספומט גם להשתמש יכול אתה באשראי.

שוך שיקים, להפקיד דיסקונט:  מזומנים, למ
שלם ת ל שבונותיך א שונים ח  ביתרת ולהתעדכן ה

להכנס ובלי הפנוי בזמנך שניות, בתוך חשבונך
 מכשירי 450 בכל היממה. שעות בכל לבנק, כלל

ל של המקוונים הכספומט בישראל, הבנקים כ

כרטיס עם מזומנים למשוך תוכל

כספומט־דיסקונט. שולבת אשראית עם - כספומט כרטיס עם או מ
תן ת להפעיל ני שוב מכשירי כל א ט מ  דיסקונ

שותך העומדים באמצעותם דיסקונט. בסניפי לר
ת מיידי, באופן המחשב, מן תקבל  יתרת א

 שבוצעו האחרונות הפעולות 17 פירוט חשבונך,
את בחשבון ק שווי ו ובקרוב שלך, הערך ניירות תי

שבונותיך על פרטים גם - תוכניות במט׳׳ח, ח

ת החסכון קופו הגמל. ו בהוצאות לחסוך לבנק מאפשר הפלסטי הכרטיס
ת - ולך התפעול שיי״׳ מיתרונות ליהנו ה

דיסקונט בנק
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לחייל טרמפ תן
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די מו לי  אחה״צ בוקר, ו

הרמות. בכל וערב
גמישה. לימודים מסגרת 1
 בצבע להדפסה סדנאות 1
נוחים. תשלומים הסדרי 1
 וטפסי נוספים פרטים 1

שמה־  יום כל הר
ו.000-2000 השעות בין
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