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 :البنوك معلومات عن -لك ار البنك االنسب ياخت

 

 : Mبنك 

 للشباب احساب افتحواو إلينا تعالوا؟ مكتحقيق أحالم ريدونت ! للشباب بنك. 

 دفعة شهرية لحسابك 24شيكل ب  200بمقدار  هبة ل علىاحصو افتح حسابا . 

 الحساب الجاريفي "( مينوس)" الرصيد المدين على الفائدة اعفاء تام من. 

 السحب النقدي الرسوم على إعفاء من 

 18 حتى سن رسوم عضوية بطاقة االئتمان للشباب إعفاء من 

 دفاتر شيكات خالل السنة(. 4)  لمدة سنتين مجانا تر شيكاتادف 

  سينما تاكرتذ :هدية ستحصل على الجاري نهاية الشهر حتىفتح حساب في حال. 

 النصائحيقدم , لشبابل الخدمات المصرفية جميع نا يحويفرع .معاملة خاصة شبابلل 
 .إدارة الحسابفية  يك حول لشبابل

 

 :Zبنك 

  للشباب فتح حسابل تقدموا  االستقاللية ؟ ترغب في الحصول علىهل! 

  الشبكات لعشرات -شيكل  200 بمبلغ قسيمة شرائية علىحساب تحصل العند فتح 

 . أكثرالمدمجة وواألقراص  الكتب، المالبسلشراء 

  شيكل  100 مبلغب قسيمة شرائية عتماد للشباب تحصل علىاال بطاقةطلب ب.  

 ناعام لمدة السحب النقدي رسوم من تام إعفاء.  

  مجاناتسهيالت ائتمانية ودفتر شيكات  المنتسبينيتلقى . 

 إلى الهاتف الخليوي مباشرة حسابك المصرفي الحصول على معلومات عن تستطيعون 

 .مجانا الخاص بك

 

 :  Bبنك 

 للشباب مناسبةحساًبا بامتيازات  نقدم لكم!  لالستقاللية  الشباب بحاجة فهم أنتنحن ن.  

 ت التي تنفذ باألنترن اتالعملي رسوم اإلعفاء من: دارة الحساباتإل مجموعة من المزايا

     . والهاتف 

 مناسبالالدفع في الوقت  وعداختيار م امكانيةو عتمادبطاقات اال رسوم تام من إعفاء 

  .لك



 قيمةب هدية يتلقى ،في البنكشيكل   500ديعة ب ويضع و يقوم بفتح حساب أي شخص 

 .كايداع في الحساب الجاريشيكل  250

 في جميع أنحاء البالد التي لها فروع أحد البنوك الكبيرة نحن 

 

 

 :Tبنك 

 بك  اخاصً  امصرفيً  احسابً  تستحق ؟لعمر المطلوبل لتوص ! 

 إيداع ) التي يقوم بها الموظف دفع العموالت الكامل من اإلعفاء تحصل على لدينا /

 السحب النقدي عمولة من يمعفايضا و( إلى حساب آخر تحويل األموال، نقديسحب 

 . ةبطاقالب

  مجانا دفتر شيكات ونيتلق 18 -16سن شباب ب.  

  شيكل  1000حتى  الجاريطار اعتماد في الحساب ا 18 -16في سن  شبابنال يحق 

 . مجانا

 
 


