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Πασχαλινές Ευχές!

Το πασχαλινό σας καλάθι ας είναι γεμάτο από αγάπη, ελπίδα,
υγεία και πρόοδο.

Καλό Πάσχα!

CYON (Cyprus ON) – Κινούμε την ψηφιακή οικονομία

Η ψηφιακή επανάσταση είναι πλέον γεγονός. Η Τράπεζα Κύπρου, σε αυτή
την πορεία χωρίς επιστροφή, κατέχει ηγετικό ρόλο με φιλόδοξο και διαχρονικό 
όραμά της να οδηγεί τη χώρα μπροστά. Αναβαθμίζει και δημιουργεί συνεχώς 
γκάμα ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καλλιεργεί την ψηφιακή κουλτούρα 
ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό της και ενθαρρύνει και εκπαιδεύει το κοινό 
της Κύπρου ώστε να εξοικειωθεί με τα νέα δεδομένα και να μπορέσει
να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας.
Αυτή είναι η φιλοσοφία του CYON για την ομαλή μετάβαση του «Κοινού 
Κυπρίων» στην ψηφιακή εποχή, για την κατάκτηση του ψηφιακού μέλλοντος.

Κέρδισε €300 πληρώνοντας με BoC Wallet 

Φέτος, πληρώνετε εύκολα και γρήγορα με το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι
και διεκδικείτε œ300 στην κάρτα σας. Κάντε τις συναλλαγές σας με το BOC 
Wallet μέχρι 31/12/2021 και μπείτε στην κλήρωση όπου πέντε τυχεροί κάθε 
μήνα κερδίζουν œ300 ο καθένας.

Όσες περισσότερες συναλλαγές κάνετε με BoC Wallet, τόσες περισσότερες 
πιθανότητες έχετε να είστε ανάμεσα στους τυχερούς.
Κάθε συναλλαγή ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Διαβάστε περισσότερα

https://www.bankofcyprus.com.cy/contact-gr/cyon-cyprus-on/
https://www.bankofcyprus.com.cy/contact-gr/cyon-cyprus-on/


Premier eNewsletter Αρ.18  Copyright© Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρουwww.bankofcyprus.com.cy

Απρίλιος 2021

 σελ. 2 από 2

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, (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 δε 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: Η πανδημία
και η παγκόσμια ανάκαμψη - Τι είναι διαφορετικό
αυτή τη φορά

Η πανδημία του κορωνοϊού ήταν ένα εξωγενές γεγονός που βύθισε
την παγκόσμια οικονομία σε μια σοβαρή ύφεση και απαιτούσε μια ουσιαστική 
αντιμετώπιση για να αποφευχθεί μια βαθύτερη και πιο παρατεταμένη ύφεση, 
με πολύ σοβαρότερες συνέπειες. Σε αυτό το άρθρο καταγράφουμε
την πανδημία και τις συνέπειές της και προσπαθούμε να κατανοήσουμε μερικά 
από τα μαθήματα και τα συμπεράσματά της. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφουμε 
σε προηγούμενα επεισόδια κρίσεων, δηλαδή στην παγκόσμια οικονομική 
κρίση του 2008 και στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους που ξεκίνησε το 2010. 
Επιχειρούμε συγκρίσεις. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τους συνδυασμούς 
οικονομικής πολιτικής που εφαρμόσθηκαν τότε και τώρα. Το συμπέρασμά μας 
είναι ότι ο συνδυασμός πολιτικών που εφαρμόσθηκαν για την αντιμετώπιση
της πανδημικής κρίσης δεν ήταν σαν άλλες φορές, σχεδιάστηκε
και εφαρμόσθηκε ταχύτατα, είχε το αναγκαίο μέγεθος, και στο τέλος
πολύ αποτελεσματικός.

Διαβάστε περισσότερα

Premier επενδυτική ακαδημία - Η φιλοσοφία
της επενδυτικής διασποράς - επίκαιρη όσο ποτέ 

«Μην βάζεις όλα τα αυγά σου στο ίδιο καλάθι» λέει η σοφή λαϊκή ρήση. 

Η πανδημία της νόσου Covid -19 και οι σχετικές προκλήσεις που έχει 
αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα έκτοτε, κυρίως η αβεβαιότητα λόγω
της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης και της συνοδευόμενης ραγδαίας 
πτώσης στην οικονομική δραστηριότητα, έχουν χωρίς αμφιβολία καταστήσει
την έννοια της επενδυτικής διασποράς πιο επίκαιρη από ποτέ.  

Διαβάστε περισσότερα
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