Αύγουστος 2016

Εκλεκτά μέλη του Premier Club
Καλωσορίσατε στο τέταρτο Premier eNewsletter. Στο δελτίο αυτό
περιλαμβάνεται εκτενής αναφορά στα χαρακτηριστικά των εμπρόθεσμων
καταθέσεων με έμφαση στην κατάθεση που δημιουργήσαμε ειδικά για
σας. Όπως πάντα, έχουμε τις στήλες για τα Premier προνόμια σας,
το οικονομικό άρθρο για την κυπριακή οικονομία και την επενδυτική
στρατηγική της Τράπεζας Κύπρου για το τρίτο τρίμηνο του έτους.
Με την ευκαιρία αυτή, σας ευχόμαστε να έχετε όμορφες
και αξέχαστες διακοπές!

Εμπρόθεσμες Καταθέσεις
Η εμπρόθεσμη κατάθεση είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ πελάτη και Τράπεζας
το οποίο έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και συγκεκριμένο επιτόκιο.
Το καταθετικό επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο μέχρι τη λήξη, έστω και αν
τα επιτόκια στην αγορά μειωθούν ή αυξηθούν. Αναλήψεις δεν επιτρέπονται
εκτός και αν αυτό προνοείται από τους όρους του συγκεκριμένου καταθετικού
σχεδίου.
Ο τόκος υπολογίζεται με βάση το συμφωνηθέν επιτόκιο, το ποσό του
γραμματίου και τη διάρκεια του σε ημέρες. Από το σύνολο των τόκων
αφαιρείται η εισφορά για την άμυνα (για μόνιμους κατοίκους Κύπρου).
Διαβάστε περισσότερα
Προσφέρουμε αποκλειστικά σε σας το καταθετικό σχέδιο Premier, διάρκειας
18 μηνών με ετήσιο επιτόκιο 2.15%. Για δική σας διευκόλυνση, έχετε
δικαίωμα μέχρι 6 αναλήψεις (αφού περάσουν 3 μήνες από την έναρξη της
κατάθεσης), με συνολικό μέγιστο ποσό ανάληψης μέχρι 30%
του αρχικού ποσού.

Προνόμια Premier Club
Ειδικά για εσάς μειώνουμε κατά 50% το ετήσιο ενοίκιο εκμίσθωσης θυρίδας
(safe deposit box) και σας προσφέρουμε 12 δωρεάν επισκέψεις το χρόνο.
Το κανονικό ενοίκιο κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της θυρίδας από €40
μέχρι €120 το χρόνο. Οποιαδήποτε επίσκεψη πέραν των τριών για πελάτες
που δεν είναι Premier χρεώνεται με €15.
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Οικονομικό Δελτίο από τον Γιάννη Τιρκίδη, Ανώτερο
Οικονομολόγο της Τράπεζας Κύπρου
Η Κύπρος εξήλθε του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της το Μάρτιο
του τρέχοντος έτους, με σημαντική επιτυχία όσον αφορά τις δημοσιονομικές
μεταρρυθμίσεις και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Ωστόσο,
η συνεχιζόμενη επιτυχία και σταθερότητα της οικονομίας, εξαρτάται
και από τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και τη διατήρηση της
πειθαρχίας και συνοχής που έχει επιδείξει η χώρα στην περίοδο
του προγράμματος. Σε αυτό το άρθρο έχουμε προβεί σε απολογισμό της θέσης
της οικονομίας σήμερα, ποιους κίνδυνους και προκλήσεις έχουμε μπροστά
μας για τη σταθεροποίηση των θετικών συνεπειών, τη μείωση των κινδύνων
και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική Στρατηγική τρίτης τριμηνίας 2016
Οι αγορές παρουσιάζουν ψηλή μεταβλητότητα από την αρχή του έτους.
Στα σημερινά επίπεδα (έχοντας ανακάμψει από τα χαμηλά επίπεδα του
Φεβρουαρίου και μετά το Brexit) παραμένουμε επιφυλακτικοί και διατηρούμε
μειωμένα ποσοστά σε μετοχές, με στόχο την τακτική μας τοποθέτηση
σε χαμηλότερες τιμές εισόδου. Η πορεία ανάκαμψης της παγκόσμιας
ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, η οποία εντείνεται με το Brexit,
τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στις παγκόσμιες αγορές γενικότερα.
Η πλοήγηση σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν θα είναι εύκολη και αναμένουμε
ότι η μεταβλητότητα θα αυξηθεί περαιτέρω.
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 βελτίωσουμε, 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 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 βασισμένης 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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