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Χριστουγεννιάτικες Ευχές!

Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και την οικογένειά σας.
Ευχόμαστε η Νέα Χρονιά να είναι δημιουργική, γεμάτη όμορφες, ξεχωριστές 
στιγμές.

Χρόνια πολλά!

Προνόμια Premier Club

Ως ένας από τους Premier πελάτες της Τράπεζας Κύπρου απολαμβάνετε 
ιδιαίτερα προνόμια, όπως χαμηλότερη τιμολόγηση σε δάνειο με δέσμευση 
κατάθεσης, δωρεάν συνδρομή σε οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα Mastercard 
καθώς επίσης και έκπτωση για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης σε νέα, 
συγκεκριμένα, ασφαλιστήρια συμβόλαια με τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου.

Μπορείτε να απολαμβάνετε επίσης άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση 
στην Τράπεζα Κύπρου από τον δικό σας Προσωπικό Λειτουργό Εξυπηρέτησης 
από τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα προνόμια, τις υπηρεσίες 
και τα προϊόντα της Τράπεζας που σας ενδιαφέρουν. 
Επιπρόσθετα, είναι στη διάθεσή σας επαγγελματικά πιστοποιημένοι Λειτουργοί 
οι οποίοι μπορούν να σας ενημερώσουν για εναλλακτικές μορφές αξιοποίησης 
των κεφαλαίων σας και για διεθνείς επενδυτικές επιλογές. 

Διαχείριση κωδικών πρόσβασης στην 1bank 

Αν ξεχάσατε το User ID ή τον Κωδικό Ασφαλείας σας, υπάρχει εύκολη, γρήγορη 
και ασφαλής λύση για να δημιουργήσετε νέο! Επισκεφτείτε τη σελίδα εισόδου 
(login page) του Internet Banking ή κατεβάστε την εφαρμογή BOC App
και επιλέξτε τον σύνδεσμο «Ξεχάσατε το User ID ή τον Κωδικό Ασφαλείας σας;».
Εκεί, έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας νέου κωδικού πρόσβασης και ανάκτηση 
του User ID σας. Αν είστε νέος συνδρομητής της 1bank, μπορείτε κατά 
την πρώτη σύνδεσή σας, να δημιουργήσετε μόνοι σας τον δικό σας κωδικό 
ασφαλείας. 

Διαβάστε περισσότερα

https://www.bankofcyprus.com.cy/home-gr/Internet-Banking_gr/1bank/forgot_your_passcode/
https://www.bankofcyprus.com.cy/home-gr/Internet-Banking_gr/1bank/forgot_your_passcode/
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Κάντε μας καλύτερους για εσάς! 

Καλωσορίζουμε τις εισηγήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματά σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
στο premier@bankofcyprus.com, και να μας πείτε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι σας αρέσει και τι θα θέλατε 
να προσθέσουμε στο Premier πακέτο.

Το υλικό αυτό παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσέγγιση πελατών. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό και όχι σε 
συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα 
ούτε ως έγκριση οποιασδήποτε συγκεκριμένης επένδυσης, ούτε ως προσφορά ή σύσταση ή επενδυτική συμβουλή για την παροχή οποιασδήποτε 
υπηρεσίας ή για οποιαδήποτε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα, ούτε για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής ή σύμβασης, ούτως 
ως οποιαδήποτε άλλη συμβουλή ή σύσταση. Το 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 πνευματική ιδιοκτησία της Τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει και/ή να ανακαλέσει τα σχετικά προνόμια και/ή τα 
κριτήρια για ένταξη στο Premier Club οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να καταργήσει μερικώς ή εξ ολοκλήρου το Premier Club. 
Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για έκδοση κάρτας. Οι πιστωτικές διευκολύνσεις επαφίενται (α) 
στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας βάσει των δεδομένων της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, (β) στην πιστοληπτική ικανότητα του 
αιτητή/τριας, (γ) στην προσφορά ικανοποιητικής εξασφάλισης και (δ) στην πολιτική της Τράπεζας και στους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου τη δεδομένη στιγμή. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο αναφορικά με την Τράπεζα καθώς και τα προϊόντα 
και υπηρεσίες της, θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησής τους. Εντούτοις, η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή 
ευθύνη για ενημέρωση των εν λόγω πληροφοριών ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο και δεν 
δύναται να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες θα είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. 
Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με τη λογικότητα, ακρίβεια, πληρότητα, χρησιμότητα ή 
καταλληλόλητα για οποιοδήποτε σκοπό των πληροφοριών που περιέχονται στο ενημερωτικό έντυπο και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
απώλεια ή ζημιά που υφίσταται οποιοσδήποτε αναγνώστης ή τρίτο πρόσωπο ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψής του/της 
βασισμένης στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό έντυπο. Η χρήση του ενημερωτικού εντύπου γίνεται με ευθύνη του 
χρήστη.

premier@bankofcyprus.com,

Οικονομικό άρθρο του Ιωάννη Τιρκίδη:
Οι Οικονομικές Προκλήσεις μετά την πανδημία του Covid

Ως συνέπεια της πανδημίας και των μέτρων και πολιτικών
για την αντιμετώπιση της, το χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό, αυξήθηκαν
σημαντικά. Το ερώτημα που τίθεται, και σωστά, είναι: «Τι μπορεί να σημαίνει 
αυτή η συσσώρευση χρέους για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα, και ποιες 
πρόσθετες πολιτικές θα απαιτηθούν τα επόμενα χρόνια για διατήρηση της 
μακροοικονομικής σταθερότητας, της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού 
τομέα και της βιωσιμότητας και της ζωτικότητας του εταιρικού τομέα;».

Διαβάστε περισσότερα

Premier Επενδυτική Ακαδημία
Βιώσιμη Ανάπτυξη – Μια νέα πιο πράσινη εποχή

Οι βιώσιμες, κοινωνικά υπεύθυνες και ηθικές επενδύσεις, η πράσινη
χρηματοδότηση και οι επενδύσεις ESG είναι μερικοί από τους πιο κοινούς
όρους, οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να εξηγήσουν
την ευρύτερη έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) 
ορίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainable Finance) ως «τη διαδικασία της 
δέουσας συνεκτίμησης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών 
(Environmental Social & Governance - ESG) κριτηρίων κατά τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα, οδηγώντας 
σε αυξημένες μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες και έργα».

Διαβάστε περισσότερα
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