
 

 "משפחה עסקית" :בנק דיסקונט משיק 

 משפחתיים ותכנית המסייעת לעסקים קטנים 

 גם בחשבון העסקי וגם בחשבון הפרטי  ,ליהנות מהטבות

 וממגוון פתרונות לניהול העסק ופיתוחו

 

 

המהווים גורם  ,בישראל כיום הם עסקים משפחתייםבינוניים  - העסקים הקטניםמרבית 

. בנק דיסקונט מציב את המשפחה הישראלית בליבת המיקוד העסקי. משמעותי במשק הישראלי

, מתוך הבנת צרכי המשפחות הישראליות בכלל וצרכיהן של משפחות בעלות עסקים קטנים בפרט

המאפשרת לבעלי תכנית ייחודית  -" משפחה עסקית"תכנית את דיסקונט משיק היום 

מהכוח המשותף של משפחה ליהנות , קיים ביניהם קשר משפחתי ועסקיאשר  ,חשבונות שונים

 .ועסקים ולקבל הטבות ייחודיות

 

העסקיים חשבונות ב הטבות ייחודיותייהנו גם מ, "משפחה עסקית"לקוחות המצטרפים לתכנית 

 אישי ומקצועי של צוות, משולבשירות ל זכוילקוחות אלו  ,בנוסף .מהטבות בחשבון הפרטיוגם 

יעמדו לרשות , במסגרת זו .שיטפל גם בחשבון הפרטי וגם בחשבון העסקי ,הבנקאים העסקי

פיתוחו והבטחת העתיד הפיננסי , הלקוחות פתרונות ייחודיים שיסייעו בניהול היומיומי של העסק

 .כאחד, השותפות בושל העסק והמשפחות 

 

מעניקה ערך  "משפחה עסקית"תכנית " :ראש החטיבה הבנקאיתו בכיר ל"סמנכ, יובל גביש

. מוסף והטבות ייחודיות לעסקים קטנים ומשפחתיים שינהלו את חשבונותיהם בדיסקונט

, דיסקונט שם את הזרקור על עסקים משפחתיים מתוך הבנת צרכיהם הייחודיים, לראשונה

ר אנו מאמינים שדיסקונט הוא הבנק הטוב ביות. בין משפחה לעסקים הייחודיהנובעים מהשילוב 

מהלך ייחודי בעולם הבנקאות  ,שוב ,למשפחה וגם לעסקים ואני גאה שדיסקונט מובילגם 

 ".בישראל

 

המתעד את החיבור המיוחד בין משפחה ועסקים  ,התכנית תושק באמצעות קמפיין פרסומי רחב

בהמשך לאסטרטגיה התקשורתית . דיסקונטשהם לקוחות  ,מנקודת המבט של עסקים משפחתיים

 .גם הפעם יובילו את המהלך משפחות, המציבה משפחות ישראליות במרכז הקמפייןשל דיסקונט 

, תפאורהללא ללא תסריט ו, הן במרחב הפרטי והן במרחב העסקי, המשפחות תועדו בחיי היומיום

 .בין משפחה לעסקיםהמיוחד בקשיים ובעיקר בהצלחות הכרוכות בחיבור , תוך שיתוף בדילמות

 

 :בדיסקונט ייהנו ממגוון הטבות רחב ובהן לדוגמא" ה עסקיתמשפח"המצטרפים לתכנית 

 בין בשקלים כספים העברת מעמלת פטור - מעמלת העברת כספים בין חשבונות פטור •

 .החשבונות העסקיים והפרטיים המצורפים לתוכנית

 



 משפחה" לתוכנית המצורפים, עסקיים לקוחות  - קטנים לעסקים דיסקונט קרן •

 נוחים מסלולים במגוון העסק הלוואה מוגדלת לפיתוחמיכולים ליהנות , "עסקית

 .קטנים לעסקים
 

, הלוואה ללקוחות עסקיים אשר קיבלו ייעוץ פנסיוני בבנק - בטוח לעתיד הלוואה •

ההלוואה ניתנת . 'עתיד בטוח'הממליץ על הפקדת כספים לחסכונות פנסיוניים לטובת 

 .ון הפרטי או העסקיבתנאים מיוחדים ויכולה להילקח בחשב

 

 הקופה כספי בניהול סדר שיעשה כרטיס - לעסקים קטנה קופה " "Officecashכרטיס •

בעסק ובאמצעותו ניתן לנהל  עובד שם על שיונפק, ייחודי מדובר בכרטיס נטען .הקטנה

 . 'מסורתית'את ההוצאות השוטפות וזאת במקום הקופה הקטנה ה
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