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Καλοκαιρινές Ευχές!

Το καλοκαίρι δεν θέλει πολλά για να είναι συναρπαστικό. Ο ήλιος, η θάλασσα 
και η καλή συντροφιά είναι αρκετά για να του δώσουν τη μαγεία που 
χρειάζεται.

Καλές διακοπές.

Ηλεκτρονική Υπογραφή

Η Ηλεκτρονική Υπογραφή, είναι πλέον γεγονός και αποτελεί
τον πιο σύγχρονο τρόπο υπογραφής στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.  
Η Τράπεζα Κύπρου ανταποκρινόμενη πάντα σε κάθε νέα πρόκληση, 
σας προσφέρει τώρα το πολύτιμο ψηφιακό εργαλείο της Ηλεκτρονικής 
Υπογραφής. Μπορείτε να αποκτήσετε, σήμερα, εγκεκριμένη Ηλεκτρονική 
Υπογραφή από την άνεση του καναπέ ή του γραφείου σας, χωρίς την 
ανάγκη της φυσικής σας παρουσίας. Αν είστε συνδρομητής της 1bank 
μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω της εφαρμογής μας Mobile Banking app 
και να αποκτήσετε εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή
με ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή.

REMU – ASSETS OF THE MONTH

Η υπηρεσία REMU διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ακινήτων διαθέσιμων προς 
πώληση σε ολόκληρη την Κύπρο στις περισσότερες κατηγορίες ακινήτων, 
όπως γη, κατοικίες, καταστήματα, γραφεία και ξενοδοχεία. Οι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες πωλήσεων της REMU είναι διαθέσιμοι για να παρέχουν 
πρόσθετες πληροφορίες για όλα τα ακίνητα που διατίθενται στην αγορά
και είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν καθ’ όλη τη διαδικασία, από την πρώτη σας 
έρευνα έως την ολοκλήρωση της πώλησης. 

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα
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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 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 Παγκόσμια Ύφεση από την Πανδημία
και τι θα Ακολουθήσει 

Η παγκόσμια οικονομία και σίγουρα η ευρωπαϊκή, ιδίως τα νότια κράτη μέλη 
της, αντιμετωπίζουν τώρα μια περισσότερο ζοφερή προοπτική για το 2020 
από ό, τι νομίζαμε αρχικά, και περισσότερη αβεβαιότητα μεσοπρόθεσμα. Οι 
οικονομικές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου ήταν χειρότερες από ό,τι αρχικά 
αναμενόταν, και η πρόοδος για τον περιορισμό της πανδημίας περισσότερο 
αργή. Δεν υπάρχει ακόμα κανένα διαθέσιμο εμβόλιο ούτε αποτελεσματικά 
αντιικά φάρμακα. Οι δοκιμές με ήδη υπάρχοντα φάρμακα που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν δεν ήταν αρκούντος ικανοποιητικές. Δυστυχώς, δεν 
είμαστε στο τέλος αυτής της πανδημίας και ελλοχεύουν ακόμα σοβαροί 
κίνδυνοι. Ωστόσο, η διαχείριση της κρίσης από πλευράς οικονομικής πολιτικής, 
ήταν άνευ προηγουμένου και ενδεχομένως να χρειαστούν επιπλέον μέτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Premier Επενδυτική Ακαδημία
Παραμένοντας επενδυμένοι στις αγορές –
Ανάλυση για μια μακροχρόνια επενδυτική στρατηγική

Ένα σύνηθες ερώτημα που θέτουν οι επενδυτές είναι το κατά πόσο η εκάστοτε 
χρονική στιγμή είναι κατάλληλη για να προχωρήσει κάποιος σε επένδυση στις 
αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό κύκλο και τις συναφείς τρέχουσες 
εξελίξεις. Σε περιόδους, όμως, εμφανούς αυξημένης μεταβλητότητας και 
αβεβαιότητας στις αγορές, ένα ιδιαίτερα επιτακτικό και βασανιστικό δίλημμα 
τείνει να ανακύπτει...

Διαβάστε περισσότερα
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