Αύγουστος 2017

Καλοκαιρινές Ευχές!
Προνόμιο είναι να περνάς όμορφες στιγμές
και να ζεις νέες εμπειρίες παρέα με αυτούς που αγαπάς!
Αυτό σημαίνει καλοκαίρι.

Το Premier στηρίζει τον πολιτισμό
Το Premier είναι ο μέγας χορηγός της όπερας στην Πάφο.
Η όπερα φέτος θα είναι το ρομαντικό αριστούργημα του Mozart,
‘H απαγωγή από το Σεράι’, ένα από τα πιο δημοφιλή έργα
αυτού του συνθέτη της κλασικής εποχής.
EΠΙΣΗΜΟΣ ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΦΟΣ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Κάνε κάτι για σένα
Μεταφέροντας το μισθό σας στον τρεχούμενο μισθοδοσίας
της Τράπεζας Κύπρου απολαμβάνετε:
•
•
•
•
•

Όριο μέχρι τρεις μηνιαίους μισθούς.
Δωρεάν συνδρομή για κάρτα American Express.
Εύκολη διαχείριση μέσω διαδικτύου.
Επιλογή για ενημέρωση με sms για όλες τις συναλλαγές σας.
Δωρεάν έξοδα διαχείρισης και εκτύπωσης κατάστασης λογαριασμού

Φεύγει για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο;
Με την κάρτα νέων 18-25 ανοίγεις το φοιτητικό του λογαριασμό
με την Τράπεζα Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου, σε στερλίνες, από Κύπρο.
•
•
•
•
•

Χωρίς επίσκεψη σε τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Δωρεάν χρεωστική κάρτα visa σε στερλίνες.
Δωρεάν ανάληψη από όλες τις ATM των τραπεζών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Δωρεάν μεταφορά χρημάτων.
Χωρίς προμήθεια συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα
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Η Τράπεζα Κύπρου έχει το κατάλληλο
σπουδαστικό δάνειο για σας
• Μειωμένο επιτόκιο για 3 χρόνια το οποίο μετά γίνεται κυμαινόμενο
• Μέχρι και 4 χρόνια περίοδο χάριτος στην αποπληρωμή του κεφαλαίου–
δηλαδή για την περίοδο αυτή πληρώνετε μόνο τους τόκους.
• Και με επιβράβευση των αρίστων φοιτητών με καλύτερη τιμολόγηση!
Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική στρατηγική τρίτης τριμηνίας 2017
Διαβάστε την ανασκόπηση των αγορών και την επενδυτική μας στρατηγική
για το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς.
Διαβάστε περισσότερα

Κάντε μας καλύτερους για εσάς!
Καλωσορίζουμε τις εισηγήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματά σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
στο premier@bankofcyprus.com, πείτε μας τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι σας αρέσει και τι θα θέλατε
να προσθέσουμε στο Premier πακέτο.

Το υλικό αυτό παρέχεται εξ ολοκλήρου για ενημερωτικούς σκοπούς. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό και όχι σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
Δεν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ούτε ως σύσταση
ή επενδυτική συμβουλή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσία ή επένδυσης σε χρηματοοικονομικά μέσα. Ο θεσμός Premier Club εφαρμόζεται
μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Κανένα μέρος αυτού του υλικού δεν μπορεί να i) αντιγραφεί, φωτοτυπηθεί, διανεμηθεί, αποσταλεί, αναμεταδοθεί
ή αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, με ηλεκτρονικό ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, ή ii) αναδιανεμηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (‘η Τράπεζα’) καθώς αυτό αποτελεί και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της Τράπεζας.
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει και/ή να ανακαλέσει τα σχετικά προνόμια και/ή τα κριτήρια χορήγησης τους οποιασδήποτε
στιγμή καθώς επίσης και να καταργήσει μερικώς ή εξ ολοκλήρου το Premier Club. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο
θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησης τους. Εντούτοις, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες
και πλήρεις ανά πάσα στιγμή. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υφίσταται
οποιοσδήποτε αναγνώστης ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας του/της βασισμένη στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο. Ο χρήστης αναλαμβάνει οποιοδήποτε κίνδυνο πιθανό να προκύψει από τη χρήση του ενημερωτικού φυλλαδίου.
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