Θερμό καλωσόρισμα από τον John Patrick Hourican
Αγαπητά μέλη του Premier Club
Με μεγάλη χαρά παρουσιάζω το πρώτο τριμηνιαίο Premier ενημερωτικό φυλλάδιο που δημιουργήθηκε ειδικά για
τα μέλη του Premier Club. Στόχος μας είναι να σας κρατούμε ενήμερους για τα Premier προνόμια που
δικαιούστε, τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Premier Club, την παγκόσμια οικονομία και άλλες ειδήσεις. Θα
θέλαμε επίσης να ακούσουμε από σας. Πείτε μας τη γνώμη σας για το τριμηνιαίο μας φυλλάδιο και πως
μπορούμε να εμπλουτίσουμε το Premier πακέτο προνομίων για να σας κάνουμε να νιώθετε ακόμα πιο
ξεχωριστοί στην οικογένεια της Τράπεζας μας.
Δημιουργήσαμε το Premier Club για σας, αναγνωρίζοντας την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει και την
σημαντικότητα σας ως πελάτες μας. Από το Μάρτιο του 2013 ξανακτίζουμε την Τράπεζα μας και πετύχαμε να
την κάνουμε πιο δυνατή. Έχουμε αυξήσει το μετοχικό μας κεφάλαιο κατά ένα δισεκατομμύριο Ευρώ, έχουμε
αποπληρώσει τεράστια ποσά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την παροχή έκτακτης ρευστότητας (ELA), έχουμε
μια καταθετική βάση η οποία είναι τώρα πολύ πιο σταθερή και αυξάνεται και τέλος, έχουμε αναθεωρήσει τη
στρατηγική μας, είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι στο να κάνουμε την Κύπρο το σπίτι μας, τη δύναμη μας και
τον πυρήνα της προσφοράς μας προς εσάς.
Όπως ίσως γνωρίζετε, σύντομα θα φύγω από την Τράπεζα, για προσωπικούς λόγους. Δε θα άφηνα την
Τράπεζα αν δεν πίστευα ότι η ομάδα είναι δυνατή, η Τράπεζα είναι δυνατή και πιστεύω ότι έχουμε ολοκληρώσει
το πρώτο κεφάλαιο της αναδιοργάνωσης της με στόχο να υποστηρίζει εσάς και την Κυπριακή οικονομία.
Η Τράπεζα Κύπρου είναι ένας θεσμός στην Κύπρο ο οποίος υποστηρίζει την οικονομία και την κοινωνία.
Θέλουμε να είμαστε μαζί σας στο ταξίδι της ζωής σας αλλά και της ζωής των παιδιών σας. Είμαστε
αφοσιωμένοι στο να κτίσουμε μία πολύ δυνατή τράπεζα, ικανή να σας υποστηρίξει σε όλα αυτά που εσείς σαν
πελάτες της Τράπεζας μας θέλετε να κάνουμε για να σας εξυπηρετούμε άψογα τώρα και στο μέλλον.
Καλωσορίσατε στο πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο του Premier Club!
Premier Προνόμια
Κάρτες American Express με δωρεάν συνδρομή
Οι κάρτες American Express έχουν γίνει σύμβολο ποιότητας ζωής και προσφέρουν σημαντικά και αποκλειστικά
προνόμια στους κατόχους τους.
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Επιλέξτε οποιαδήποτε κάρτα American Express της Τράπεζας Κύπρου και εμείς σας την παρέχουμε με δωρεάν
συνδρομή και μειωμένο χρεωστικό επιτόκιο.
Τρεχούμενο με όριο χωρίς έξοδα!
Για σας, τους Premier πελάτες μας, ο τρεχούμενος με όριο δεν επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης.
Μιλήστε με τον Προσωπικό Λειτουργό Εξυπηρέτησης σας για τα δικά σας Premier προνόμια. Ο Προσωπικός
σας Λειτουργός παραμένει στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει για όλα τα τραπεζικά σας θέματα και να
σας ενημερώσει για προϊόντα και υπηρεσίες τυχόν σας ενδιαφέρουν.
Νέα του Premier Club
Το Premier Club διοργάνωσε δεξιώσεις προς τιμή των μελών του στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας
/ Αμμοχώστου και Πάφου.
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Δικτύου Καταστημάτων και Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων καλωσόρισαν τους Premier πελάτες και τους ευχαρίστησαν για την πολύτιμη συνεργασία τους. Ο
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας κ. John Hourican, συμμετείχε σε αυτές τις εκδηλώσεις και
απηύθυνε χαιρετισμό στους Premier πελάτες ευχαριστώντας τους για την αφοσίωση και εμπιστοσύνη τους.

Οικονομικό Δελτίο από το Γιάννη Τιρκίδη, Ανώτερο οικονομολόγο της Τράπεζας Κύπρου
Η Κύπρος έχει διανύσει πολύ δρόμο τα τελευταία χρόνια, και παρόλο που οι προκλήσεις παραμένουν, πολλά
έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την πορεία της οικονομίας σε ένα πιο βιώσιμο και ελπιδοφόρο μοντέλο
ανάπτυξης.

Η αβεβαιότητα στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά και είναι η πρώτη φορά στα τελευταία πέντε χρόνια που
υπάρχει δικαιολογημένη αισιοδοξία για μια επιτέλους σταθερή και μεταρρυθμισμένη οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα:
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Επενδυτική στρατηγική τρίτης τριμηνίας 2015
Το κύριο γεγονός του περασμένου τριμήνου ήταν η μαζική και άνευ προηγουμένου πώληση των Γερμανικών
ομολόγων από τις αρχές Απριλίου. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η ΕΚΤ συνέχισε το πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης, έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες όσον αφορά την απόδοση των Γερμανικών ομολόγων μετά από
δηλώσεις του Draghi της ΕΚΤ ότι «... η ΕΚΤ δεν θα αγοράσει ομόλογα με αποδόσεις χαμηλότερες από το
επιτόκιο καταθέσεων ...», ενώ το επιτόκιο της ΕΚΤ είναι στο -0,2%. Η απόδοση του δεκάχρονου Γερμανικού
ομολόγου αυξήθηκε από 0,074% σε 0,723% σε λιγότερο από ένα μήνα –ακριβώς σαν να βλέπεις κουπόνια 60
χρόνων να εξαφανίζονται σε ριπή οφθαλμού -. Αρκετά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η ΕΚΤ δεν παρενέβη με
επιπρόσθετες αγορές με το μήνυμα να είναι ότι η δυναμική των μακροοικονομικών θα πρέπει να υπερισχύσει
της δυναμικής της προσφοράς και της ζήτησης. Παρόλο που οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην
Ευρωζώνη βελτιώνονται, εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το στόχο του 2% της ΕΚΤ. Πιστεύουμε ότι το
Γερμανικό ομόλογο θα διατηρήσει την υπεραξία του πριν πλησιάσει την εύλογη αξία του. Επιπρόσθετα από τις
εξελίξεις στην Ευρώπη, η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι πρόθυμη να αυξήσει τα επιτόκια πριν από
το τέλος του έτους όπως η Yellen κατέστησε σαφές κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, στις 17 Ιουνίου.
Διαβάστε περισσότερα:
http://www.bankofcyprus.com.cy/Documents/Cyprus/Private/Investment%20strategy%20and%20research/Invest
ment%20strategy/IS_Q3_2015_FINAL.pdf

Κάντε μας καλύτερους για σας!
Καλωσορίζουμε τις εισηγήσεις, τα σχόλια σας και τα αιτήματα σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο
premier@bankofcyprus.com πείτε μας τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, 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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