Απρίλιος 2017

Πασχαλινές Ευχές!
Προνόμιο είναι να βρίσκεις την ευκαιρία να το “σκάσεις”
από την καθημερινότητα, για να απολαύσεις την άνοιξη,
τις μυρωδάτες λιχουδιές και τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Αυτό σημαίνει Πάσχα!
Τις καλύτερες μας ευχές για Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει την πολιτιστική μας
πρωτεύουσα

EΠΙΣΗΜΟΣ ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΦΟΣ 2017

Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας καθιερώθηκε το 1985.
Έκτοτε, πέραν των πενήντα πόλεων της γηραιάς Ηπείρου είχαν την ευκαιρία
να φιλοξενήσουν τον θεσμό. Το 2012, και παρά τις αντίξοες τότε οικονομικές
συνθήκες, η μικρή πόλη της Πάφου, ενάντια σε όλες τις προγνώσεις,
κατάφερε να πετύχει και να εξασφαλίσει την ανάθεση διοργάνωσης
του θεσμού για το έτος 2017.
Αρωγός σε αυτό το εγχείρημα, η Τράπεζα Κύπρου, με τη συμβολή της
ως Πλατινένιος Χορηγός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
Πάφος 2017, συμβάλλοντας στα πολιτιστικά δρώμενα, αλλά
και στην περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα

Για ασφάλεια κατοικίας, ελάτε στις Γενικές Ασφάλειες
Κύπρου!
Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου διαθέτουν πλήρη γκάμα προϊόντων
που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των ασφαλιστικών αναγκών
των πελατών μας. Ειδικά σε σχέση με την ασφάλιση κατοικίας, οι ασφαλιστικές
καλύψεις που παρέχουμε λαμβάνουν υπόψη τις σημερινές μεταβαλλόμενες
συνθήκες και εκτός από τις αναμενόμενες καλύψεις (π.χ. πυρκαγιάς,
πλημμύρας, κλοπής) περιλαμβάνουν ζημιές που προκύπτουν από φυσικά
φαινόμενα, όπως καταιγίδες και πτώση δένδρων. Επιπλέον,
στην περίπτωση των Σχεδίων Home Plus και Home Superior,
προσφέρουν πρόσθετα ωφελήματα:
1. 24ωρη τεχνική βοήθεια για επείγοντα που μπορούν να συμβούν
στο σπίτι (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κλειδαριές κ.ά.).
2. Υπηρεσία αποστολής τεχνικών για μη επείγουσες περιπτώσεις, με σκοπό
την υποβολή προσφοράς για επιδιορθώσεις ή άλλες εργασίες.
Διαβάστε περισσότερα
www.bankofcyprus.com.cy/premier
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Οικονομικό Δελτίο από τον Γιάννη Τιρκίδη,
Ανώτερο Οικονομολόγο της Τράπεζας Κύπρου
Η Κύπρος έχει πετύχει πολλά εφαρμόζοντας τις αλλαγές του μεταρρυθμιστικού
της προγράμματος. Αυτό φαίνεται στην ανάκαμψη που συνεχίζεται
αλλά και στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής της αξιολόγησης. Τα επιτεύγματα
μέχρι τώρα είναι αξιόλογα και οι προοπτικές θετικές, αλλά, εξακολουθούν
να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Για τη διασφάλιση της μακροοικονομικής
σταθερότητας και την ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας
χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις εποικοδομητικά έχοντας
συγκεκριμένη καθαρή, δίκαιη και ολική κατεύθυνση. Το μέλλον θα είναι
διαφορετικό από το παρελθόν, τόσο σε ό,τι αφορά την εγχώρια οικονομική
δυναμική, όσο και σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Θα πρέπει
να προσαρμοζόμαστε συνεχώς σε ένα περιβάλλον που όλο και εξελίσσεται
για την επίτευξη των στόχων μας. Οι κύριοι παράγοντες της ανάπτυξης θα είναι
διαφορετικοί από ό,τι ήταν στο παρελθόν και η ανταγωνιστικότητα θα είναι
το κλειδί. Η αξιοπιστία ως βάση της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας θα είναι προϋπόθεση για την επιτυχία. Πρέπει να αγκαλιάσουμε
το μέλλον έχοντας όλα αυτά υπόψη. Οι κατευθυντήριες γραμμές μας θα πρέπει
να είναι η δημοσιονομική περισυλλογή, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα,
η ευελιξία στην αλλαγή, και οι συνετές αλλά δίκαιες προσεγγίσεις σε θέματα
κοινωνικής ευαισθησίας.
Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική στρατηγική δεύτερης τριμηνίας 2017
Ο Ντόναλτ Τραμπ ορκίστηκε ως ο 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
στις 20 Ιανουαρίου, και στην ομιλία του επανέλαβε την υπόσχεσή του
να αυξήσει τις δημοσιονομικές δαπάνες, να μειώσει τους φόρους και να
προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις κανονισμών. Ωστόσο, στην πρώτη δοκιμή
της Διοίκησης του να περάσει αυτές τις πολιτικές, οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες
αναγκάστηκαν να αποσύρουν το νομοσχέδιο της υγειονομικής περίθαλψης,
αφού απέτυχε να συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη. Οι αγορές
αντέδρασαν άμεσα με το να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους για τις
προοπτικές των υπόλοιπων προεκλογικών υποσχέσεων, με άμεσες αρνητικές
επιπτώσεις στις μετοχικές αξίες και το δολάριο Αμερικής, ενώ οι αγορές
ομολόγων ανέκαμψαν οδηγώντας τις αποδόσεις χαμηλότερα.
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 υπηρεσίας 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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