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  .. מתן זכות לאדם אחר לפעול בחשבון הבנק שלך1
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 )"הפלוס" או "המינוס" בחשבון(. שלך העובר ושבשל הכספים בחשבון  "תמונת המצב". 4

תוספת הבנק מתחייב מראש על . מוגבלת וקצרה יחסית לתקופהבבנק, לשמירה סכום כסף שהלקוח מפקיד . 1
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