




Καλωσορίσατε στο 
Premier Club της Τράπεζας Κύπρου!

Σας ευχαριστούμε





O Προσωπικός σας Λειτουργός Εξυπηρέτησης θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει 
για τραπεζικά θέματα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, κατάλληλα 
καταρτισμένοι, εξειδικευμένοι και επαγγελματικά πιστοποιημένοι Λειτουργοί 
είναι στη διάθεσή σας για θέματα διεθνών επενδύσεων που πιθανόν να σας 
ενδιαφέρουν.  

Ως μέλη του Premier Club, έχετε τα δικά σας προνόμια, προτεραιότητα σε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες και διαφοροποιημένη τιμολόγηση με χαμηλότερες 
χρεώσεις ως ένδειξη της εκτίμησης μας για την πολύτιμη συνεργασία, 
την οποία προσδοκούμε να ενδυναμώσουμε.  

Σας ευχαριστούμε που είστε ένας από τους Premier πελάτες μας!

Ανήκετε σ ,ένα Club το οποίο 
δημιουργήθηκε ειδικά για εσάς, 
τους εκλεκτούς πελάτες μας.
Εκτιμώντας το γεγονός ότι διατηρείτε 
σημαντικές καταθέσεις μαζί μας,
δημιουργήσαμε το Premier Club με στόχο 
τη διαφοροποίηση και την αναβάθμιση 
της εμπειρίας, εξυπηρέτησης και 
συνεργασίας με την Τράπεζα Κύπρου.   



Ο δικός σας Προσωπικός Λειτουργός Εξυπηρέτησης
Για τη γρήγορη, επαγγελματική και προσωπική σας εξυπηρέτηση στην Τράπεζα 
Κύπρου, έχετε τον δικό σας Προσωπικό Λειτουργό Εξυπηρέτησης με τον οποίο 
μπορείτε να συζητήσετε τα τραπεζικά σας θέματα και να ενημερωθείτε για 
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Τράπεζας, τα οποία σας ενδιαφέρουν. 

Επιπλέον, είναι στη διάθεσή σας επαγγελματικά πιστοποιημένοι Λειτουργοί, 
οι οποίοι μπορούν να σας ενημερώσουν για διεθνείς επενδυτικές επιλογές 
που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.

//

// Το Premier Club δημιουργήθηκε ειδικά για εσάς! 
Το Premier Club δημιουργήθηκε ειδικά για εσάς τους εκλεκτούς πελάτες 
οι οποίοι διατηρείτε σημαντικές καταθέσεις με την Τράπεζα Κύπρου. Ως μέλη 
του Premier Club, έχετε τα δικά σας προνόμια, προτεραιότητα σε συγκεκριμένες 
υπηρεσίες και διαφοροποιημένη τιμολόγηση με χαμηλότερες τραπεζικές 
χρεώσεις.







// 24ωρη εξυπηρέτηση μέσω του Internet Banking
Μέσω του Internet Banking της Υπηρεσίας 1bank, μπορείτε να διεξάγετε όλες 
τις τραπεζικές σας συναλλαγές, άμεσα και εύκολα, από όπου κι αν βρίσκεστε. 
Μπορείτε, μεταξύ άλλων, να παρακολουθείτε τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας 
και να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις (alerts) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή SMS για επικείμενες λήξεις των εμπρόθεσμων καταθέσεών σας.  

Μαζί σας ανά πάσα στιγμή μέσω της εφαρμογής 
κινητής τηλεφωνίας 
Μέσω της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας (mobile app για συσκευές iOS 
και Android στο App Store και Google Play Store), η Τράπεζα Κύπρου είναι 
μαζί σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε, μεταξύ άλλων, να διεξάγετε τις 
περισσότερες τραπεζικές σας συναλλαγές γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια, 
να παρακολουθείτε τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας, να βρείτε το 
πλησιέστερο κατάστημα ή ΑΤΜ και να ενημερώνεστε για τις προσφορές 
καρτών της Τράπεζας Κύπρου. 

//

// Προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο 
της Τράπεζας Κύπρου  
Στο τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας Κύπρου (με αριθμό τηλεφώνου 
800 00 800 αν τηλεφωνείτε από Κύπρο ή +35722128000 αν τηλεφωνείτε 
από το εξωτερικό), αφού πληκτρολογήσετε τα στοιχεία σας (αριθμό συνδρομητή 
1bank και κωδικό), σας αναγνωρίζουμε ως Premier πελάτη μας και το 
τηλεφώνημά σας έχει προτεραιότητα. Η προτεραιότητα αυτή ισχύει μόνο για 
τους εγγεγραμμένους συνδρομητές της 1bank. Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε 
ως συνδρομητής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Προσωπικό Λειτουργό 
Εξυπηρέτησής σας.



Προνομιακή τιμολόγηση με χαμηλότερες 
τραπεζικές χρεώσεις 
Ως Premier πελάτης μας απολαμβάνετε χαμηλότερες τραπεζικές χρεώσεις 
σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ο Προσωπικός σας Λειτουργός Εξυπηρέτησης 
είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει λεπτομερώς για την προνομιακή 
τιμολόγηση την οποία επωφελείστε.

//

Προτεραιότητα στην αξιολόγηση των αιτήσεών σας 
για πιστωτικές διευκολύνσεις
Ως Premier πελάτης της Τράπεζας Κύπρου απολαμβάνετε προτεραιότητα στην 
αξιολόγηση των αιτήσεών σας για νέες ή υφιστάμενες πιστωτικές διευκολύνσεις.   

//

Platinum, Gold and Classic Mastercards®
Αυτές οι κάρτες ξεχωρίζουν για την ευελιξία και τα προνόμια που προσφέρουν. 
Οι κάρτες Mastercard είναι το απόλυτο εργαλείο για τις αγορές των Premier 
κατόχων τους, που επιθυμούν αποδοχή σε ολόκληρο τον κόσμο, εξελιγμένες 
οικονομικές λύσεις και μοναδικά προνόμια στην καθημερινή ζωή και τα ταξίδια τους.

Διαλέξτε τη Mastercard που σας ταιριάζει και ξεκλειδώστε πλούσιες τοπικές και 
διεθνείς εμπειρίες με προσφορές και προνόμια που σας επιτρέπουν να κερδίζετε 
περισσότερα σε κάθε αγορά σας.

//







Αξιόπιστα και ευέλικτα ασφαλιστικά σχέδια από τις 
Γενικές Ασφάλειες Κύπρου
Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου ιδρύθηκαν το 1951 και έκτοτε διαδραματίζουν 
ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης και της ασφαλιστικής 
βιομηχανίας. Έχουν αναδειχθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες 
ασφαλιστικές εταιρείες του τόπου. Τα προϊόντα των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ασφάλειες κατοικιών, οχημάτων, σκαφών αναψυχής, 
ταξιδίου, κυνηγών και οδηγών.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις Γενικές και τα ασφαλιστικά Σχέδια που 
προσφέρουν, μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα www.gic.com.cy.

//



Προνομιακή τιμολόγηση στο Αθλητικό Κέντρο & 
The Sporting Club
Το Αθλητικό Κέντρο & The Sporting Club της Τράπεζας Κύπρου 
λειτούργησαν με σκοπό την ψυχαγωγία, ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και 
αθλητικού πνεύματος μεταξύ των μελών τους. Ως Premier πελάτης μας, 
η Τράπεζα Κύπρου σας προσφέρει ειδικές εκπτώσεις για τις εγγραφές σας 
σε συγκεκριμένα προγράμματα του Αθλητικού της Κέντρου & 
The Sporting Club.  Επιπρόσθετα, το Αθλητικό Κέντρο & The Sporting 
Club θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν για την οργάνωση εκδηλώσεων 
και δεξιώσεων στον χώρο τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Αθλητικό Κέντρο & The Sporting Club, 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.bocsporting.com.

//



Αποποίηση Ευθύνης:
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 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 την 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.




