Νοέμβριος 2015

Εκλεκτά μέλη του Premier Club
Καλωσορίσατε στο δεύτερο Premier eNewsletter. Στόχος αυτού του
τριμηνιαίου ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να σας κρατάμε ενήμερους
για τα Premier προνόμια που δικαιούστε, τα νέα του Premier Club,
την παγκόσμια οικονομία και άλλες ειδήσεις. Θα θέλαμε επίσης να
ακούσουμε από σας. Πείτε μας τη γνώμη σας για το Premier eNewsletter
και πώς θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε το Premier πακέτο προνομίων
για να σας κάνουμε να νιώθετε ακόμα πιο ξεχωριστοί στην οικογένεια
της Τράπεζας μας.
Με την ευκαιρία των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,
σας ευχόμαστε ολόψυχα Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο
το νέο έτος 2016!

Κλήρωση Premier: Κερδίστε 1 εισιτήριο διακεκριμένης
θέσης ή 2 εισιτήρια οικονομικής θέσης από Λάρνακα
στον προορισμό των ονείρων σας με την Qatar Airways!
Δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας και κερδίστε 1 εισιτήριο διακεκριμένης
θέσης* ή 2 εισιτήρια οικονομικής θέσης* από τη Λάρνακα σε οποιοδήποτε
προορισμό της επιλογής σας όπου ταξιδεύει η Qatar Airways. Πουκέτ,
Μαλδίβες, Μπαλί, Γκόα, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Περθ, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι,
Σιγκαπούρη, Μπανγκόκ, Χονγκ Κονγκ, Κέιπ Τάουν, Ντόχα, Ντουμπάι
και πολλούς άλλους. Απλά εγγραφείτε για να λαμβάνετε το e-newsletter
της Qatar Airways και αυτόματα μπείτε στην κλήρωση!
Η Qatar Airways πετά καθημερινά από Λάρνακα προς 150 προορισμούς
σε όλο τον κόσμο μέσω του υπέρ μοντέρνου Διεθνούς Αεροδρομίου της Ντόχα.
* Ο νικητής του διαγωνισμού μπορεί να επιλέξει μεταξύ 2 εισιτηρίων
οικονομικής θέσης ή 1 εισιτηρίου διακεκριμένης θέσης από Λάρνακα,
σε οποιοδήποτε προορισμό της Qatar Airways.
Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις αλλά και για να δηλώσετε
συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, κάντε κλικ εδώ

Οι καταθετικές σας επιλογές
Όποια κι αν είναι η ανάγκη σας σε σχέση με την κατάθεση των χρημάτων σας
ή τη σταδιακή αποταμίευσή τους έχουμε σίγουρα ένα λογαριασμό στα μέτρα
σας. Για παράδειγμα, με το καταθετικό σχέδιο Πρωτότοκος, παίρνετε τους
τόκους προκαταβολικά για ρευστότητα ή επανεπένδυση. Το καταθετικό σχέδιο
Εισοδηματίας πληρώνει τους τόκους σε μηνιαία βάση σε λογαριασμό της
επιλογής σας. Για τους μικρούς μας φίλους έχουμε τον Παιδικό λογαριασμό
ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σταθερής αποταμίευσης και άλλων ωφελημάτων
για τα παιδιά. Διαβάστε περισσότερα
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Πρόγραμμα IDEA
Το IDEA - Innovate.Develop.Excel.Accomplish αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο
πρόγραμμα, στην Κύπρο, επιτάχυνσης (acceleration) και επιχειρηματικής
επώασης (incubation), συνολικής διάρκειας 12 μηνών. Το Πρόγραμμα στοχεύει
στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την τόνωση της καινοτομικής
επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Το IDEA στοχεύει να βοηθήσει μικρές
ομάδες (2-5 ατόμων), τα λεγόμενα start-ups, τα οποία έχουν μια καινοτόμο
ιδέα με διεθνή απήχηση, η οποία βρίσκεται στα αρχικά στάδια, να φθάσουν
στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και υλοποίηση της ιδέας σε επιτυχημένη
επιχειρηματική οντότητα, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα

Τα Premier προνόμιά σας – Έχετε προτεραιότητα!
Προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
Στο τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας Κύπρου (800 00 800 αν τηλεφωνείτε
από Κύπρο ή +35722128000 αν τηλεφωνείτε από το εξωτερικό) αφού
πληκτρολογήσετε τα στοιχεία σας (αριθμό συνδρομητή 1bank και κωδικό),
σας αναγνωρίζουμε ως Premier πελάτη μας και το τηλεφώνημά σας έχει
προτεραιότητα. Η προτεραιότητα αυτή ισχύει μόνο για τους εγγεγραμμένους
συνδρομητές της 1bank.
Προτεραιότητα στην αξιολόγηση των αιτήσεών σας για πιστωτικές διευκολύνσεις
Ως Premier πελάτης της Τράπεζας Κύπρου απολαμβάνετε προτεραιότητα στην
αξιολόγηση των αιτήσεών σας για νέες ή υφιστάμενες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Οικονομικό Δελτίο από τον Γιάννη Τιρκίδη,
Ανώτερο Οικονομολόγο της Τράπεζας Κύπρου
Μετά από τριάμισι χρόνια συνεχούς ύφεσης και συνολικής σωρευτικής
συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ κατά περίπου 10%, είχαμε θετική
ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2015 η οποία συνεχίστηκε και το δεύτερο.
Συνολικά, για το πρώτο εξάμηνο του 2015 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0.7% χωρίς
τις εποχιακές αναπροσαρμογές. Η πορεία της οικονομίας ήταν καλύτερη
από την αναμενόμενη κατά τη διάρκεια της ύφεσης, συμπεριλαμβανομένου
και το 2015. Η ανεργία ανήλθε ελαφρώς ψηλότερα από 16% και ο Δημόσιος
Τομέας κατέγραψε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα το 2014 με το συνολικό
δημοσιονομικό προϋπολογισμό σχεδόν ισορροπημένο όταν εξαιρέσουμε
το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης του συνεργατικού πιστωτικού τομέα.
Το δημόσιο χρέος αναμένεται να κορυφωθεί το τρέχον έτος στο 108%
του ΑΕΠ και ακολούθως να αρχίσει να μειώνεται. Το έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σημαντικά καθώς η εσωτερική υποτίμηση
οδήγησε σε μείωση των εισαγωγών για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου
ύφεσης. Στον τραπεζικό τομέα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς
την ομαλότητα με τη μείωση του ισολογισμού, την αναδιάρθρωση μεγάλου
μέρους των μη εξυπηρετουμένων δανείων, την ανακεφαλαιοποίηση
και τις εξοικονομήσεις κόστους. Οι περιορισμοί διακίνησης κεφαλαίων
που εισήχθησαν το Μάρτιο 2013, στον απόηχο της κρίσης, χαλάρωσαν
σταδιακά και καταργήθηκαν πλήρως τον Απρίλιο του 2015 χωρίς επιπτώσεις
στη ροή των καταθέσεων και στη συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση.
Η χώρα έχει ακόμα σημαντικές προκλήσεις μπροστά της, με τη μεγαλύτερη
να είναι το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετουμένων δανείων, αλλά οι εκπλήξεις
μέχρι στιγμής ήταν προς το θετικό!
Διαβάστε περισσότερα
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Επενδυτική στρατηγική
Οι Κινεζικές αρχές αποφάσισαν να υποτιμήσουν το νόμισμά τους, το γιουάν,
κατά 3%. Αυτή η σημαντική υποτίμηση οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους
παράγοντες: α) Την πρόθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να συμπεριλάβει
το γιουάν στο μηχανισμό συμπληρωματικών αποθεμάτων σε ξένο νόμισμα
(Special Drawing Rights), για να επηρεάζεται περισσότερο από τις δυνάμεις
της αγοράς και β) για να ωθήσει την ανάπτυξη τη στιγμή που η οικονομική
δραστηριότητα (εξαγωγές και μεταποίηση) παρουσιάζουν επιβράδυνση.
Η Κίνα βρίσκεται στη διαδικασία αναβάθμισης της σε αναπτυγμένη αγορά.
Η υποτίμηση της μέχρι σήμερα προστατευμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας
του Κινεζικού νομίσματος αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας κάτι που
εξυπακούει ότι η Κίνα θα αποδεχθεί τον καθορισμό της συναλλαγματικής
ισοτιμίας του γιούαν αλλά και τον επιτοκίων της από τις ελεύθερες δυνάμεις
της αγοράς. Θα πρέπει επίσης να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ούτως
ώστε να αυξηθεί η εγχώρια κατανάλωση στην απέραντη Κινεζική αγορά.
Επιπλέον, μέσα στις προτεραιότητες της Κίνας είναι να μετακινηθεί από απλές
μεταποιητικές δραστηριότητες σε πιο εξελιγμένες όπως για παράδειγμα
το εργοστάσιο του μέλλοντος, τεχνολογίες παγκόσμιας κλάσης και αεροπορία.
Διαβάστε περισσότερα
Κάντε μας καλύτερους για σας!
Καλωσορίζουμε τις εισηγήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματά 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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