Μάρτης 2016

Εκλεκτά μέλη του Premier Club
Καλωσορίσατε στο τρίτο 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 η σχέση αυτή να είναι αμφίδρομη.
Να ακούσουμε τις δικές σας εισηγήσεις και απόψεις για το Premier
eNewsletter και πώς θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε το Premier πακέτο
προνομίων γιατί εμείς σας θεωρούμε ξεχωριστά μέλη στην οικογένεια
της Τράπεζας μας.

QuickPay – Δώρα γάμου χωρίς φακελάκι!
Η νέα καινοτόμος και πρωτοποριακή υπηρεσία QuickPay της Τράπεζας
Κύπρου, μέσω της οποίας μπορείτε να εκτελείτε πληρωμές μέσω κινητού
τηλεφώνου, έχει εμπλουτισθεί με τη νέα υπηρεσία «Δώρα Γάμου».
Η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων στον τραπεζικό
λογαριασμό νεονύμφων, εύκολα και γρήγορα.
Η υπηρεσία QuickPay «Δώρα Γάμου», δίνει στους νεόνυμφους τη δυνατότητα
να λαμβάνουν χρήματα ως δώρα γάμου, απευθείας σε κοινό λογαριασμό,
για απόλυτη ασφάλεια. Στους καλεσμένους δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς
χρημάτων ως δώρα, καθώς και η αποστολή ευχών προς τους νεόνυμφους.
Διαβάστε περισσότερα

Για το στεγαστικό σας δάνειο ελάτε εδώ που είστε Premier!
Αν ενδιαφέρεστε για στεγαστικό δάνειο επικοινωνήστε πρώτα με την Τράπεζα
Κύπρου, εδώ όπου είστε ένας από τους εκλεκτούς Premier πελάτες μας.
Ως Premier πελάτης μας θα έχετε προτεραιότητα στην αξιολόγηση της αίτησης
σας για στεγαστικό δάνειο. Με τιμολογήσεις από 3% και πολλαπλές επιλογές
θα σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε το καινούργιο σας σπίτι ή να ανακαινίσετε
το παλιό σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προσωπικό
σας λειτουργό ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα
στο premier@bankofcyprus.com για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

www.bankofcyprus.com.cy/premier
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Τα Premier προνόμιά σας – έκπτωση σε συγκεκριμένα είδη
του Πολιτιστικού μας Ιδρύματος!
Η Αγορά, το πωλητήριο του Πολιτιστικού Ιδρύματος, προσφέρει ειδικά για τους
πελάτες του Premier Club έκπτωση 20% - 30% σε συλλεκτικά αντικείμενα,
όπως κασετίνες αυθεντικών κυπριακών νομισμάτων, πιστά αντίγραφα χαρτών
και χαρακτικών, αποκλειστικές σειρές κοσμημάτων εμπνευσμένες από
τα Μουσεία και τις μοναδικές Συλλογές Πολιτιστικού καθώς και εκδόσεις
κυπρολογικού ενδιαφέροντος. Αποκτήστε κι εσείς ένα ξεχωριστό
κομμάτι πολιτισμού.
Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει τους Κύπριους επιχειρηματίες!
Το ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ της Τράπεζας Κύπρου,
συστάθηκε στις αρχές του 2014, με σκοπό να προσελκύσει στην Κύπρο
χρηματοδοτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για να στηρίξει τον Κύπριο επιχειρηματία στις
προσπάθειές του να καινοτομήσει και να αναπτύξει τις δραστηριότητές του.
Το Τμήμα, μέσω των καταστημάτων και κέντρων επιχειρήσεων της Τράπεζας
σε όλες τις πόλεις, προσφέρει μια γκάμα ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών
προϊόντων, με ευνοϊκούς όρους που απευθύνονται σε αυτοεργοδοτούμενους,
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις μεσαίας
κεφαλαιοποίησης (CYPEF, EIB loans, TFF EBRD κ.λπ.). Μέχρι σήμερα, έχουν
χορηγηθεί από την Τράπεζα Κύπρου σε περισσότερες από 500 εταιρείες,
ευρωπαϊκά δάνεια πέραν των €100εκατ. με ευνοϊκούς όρους. Τα ευρωπαϊκά
δάνεια προσφέρονται σε κυπριακές επιχειρήσεις με δραστηριότητα σε όλους
τους τομείς της οικονομίας, με κάποιες εξαιρέσεις (χρηματοδοτήσεις για
ανάπτυξη γης, Real Estate, αγορά μετοχών, συγχώνευση εταιρειών, επένδυση,
τομέα καπνού, τυχερά παιγνίδια, αλιεία κ.λπ.), στηρίζουν ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων όπως επένδυση, ανάπτυξη εργασιών, αγορά μηχανημάτων,
αγορά επαγγελματικής στέγης, κεφάλαιο κίνησης και κόστη που αφορούν
έρευνα και τεχνολογία και προσφέρονται με προνομιακή τιμολόγηση.

Ανανεώστε τις άδειες κυκλοφορίας σας με οποιαδήποτε
κάρτα της Τράπεζας Κύπρου!
Ως εκλεκτά μέλη του Premier Club, έχετε την ευκαιρία να ανανεώσετε τις
Άδειες Κυκλοφορίας σας εύκολα και γρήγορα από την άνεση του γραφείου ή
του σπιτιού σας με οποιαδήποτε Κάρτα της Τράπεζας Κύπρου μέσω του
www.jccsmart.com
Για να ανανεώσετε τώρα την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας
πατήστε εδώ

www.bankofcyprus.com.cy/premier
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Οικονομικό Δελτίο από τον Γιάννη Τιρκίδη, Ανώτερο
Οικονομολόγο της Τράπεζας Κύπρου
Στο τέλος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής που θεωρείται
επιτυχημένο, θα προβούμε σε απολογισμό των οικονομικών εξελίξεων
του 2015, τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης και τις προκλήσεις που
παραμένουν. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, ενώ έχουν ήδη γίνει πολλά,
θα πρέπει να γίνουν ακόμα πιο πολλά για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και
η επιτάχυνση της ανάπτυξης σε μια οικονομία με χαμηλή ανεργία. Απαιτούνται
καλύτερη επικοινωνία και καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων προκειμένου
να διατηρηθεί η αναγκαία αρμονία στη μεταμνημονιακή εποχή.
Μετά από τρία χρόνια ύφεσης και συνολικής συρρίκνωσης του ΑΕΠ κατά 10%,
σε πραγματικούς όρους, η κυπριακή οικονομία επέστρεψε στην ανάπτυξη το
2015. Η οικονομική ανάκαμψη ξεκίνησε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους
και συνεχίστηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε το
τέταρτο τρίμηνο κατά 2,7% και κατά μέσο όρο 1,6% σε ετήσια βάση.
Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική Στρατηγική πρώτης τριμηνίας 2016
Από τα τέλη Αυγούστου 2015 έχουμε μειώσει την έκθεσή μας σε διεθνείς
μετοχικές αξίες λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας και της επιβράδυνσης
της κινεζικής οικονομίας που κλόνισαν τις αγορές ανά το παγκόσμιο.
Παρά την ισχυρή ανάκαμψη τον Οκτώβριο και ένα σταθερό Νοέμβριο,
εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομική
ανάπτυξη, τις αναδυόμενες αγορές και την κινεζική οικονομία και για
αυτό διατηρούμε ελαφρά μειωμένες θέσεις σε μετοχές. Παρ’ όλες τις
ανησυχίες μας για την απουσία ανοδικής τάσης και αυξημένη αναμενόμενη
μεταβλητότητα προτιμούμε μετοχές ανεπτυγμένων αγορών με καθαρή
προτίμηση στις Ευρωπαϊκές σε σχέση με τις Αμερικανικές. Η ποσοτική
χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα χαμηλά επιτόκια,
το αδύνατο Ευρώ και οι χαμηλές τιμές πετρελαίου θα συνεισφέρουν στην
οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.
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 οποιαδήποτε
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.
www.bankofcyprus.com.cy/premier
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