Επιλογές.
Αυτό είναι το κλειδί στη διαχείριση περιουσίας.

Ο σύγχρονος κόσµος είναι περίπλοκος, απρόβλεπτος
αλλά και ιδιαίτερα δυναµικός, µε τις εγχώριες και
διεθνείς χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις να αλληλοεξαρτώνται ακόµα περισσότερο. Διαµορφώνεται
ένα επενδυτικό τοπίο που, ενώ γεννά πολλές
προοπτικές, παραµένει δύσκολο να αποκωδικοποιηθεί.
Στις τρέχουσες συνθήκες, η ανάγκη για επιλογές
παρουσιάζεται µεγαλύτερη από ποτέ.
Όσο περισσότερες και καλύτερες επιλογές έχετε
στη διάθεσή σας, τόσο πιο εύκολα µπορείτε να
ξεκλειδώνετε τις ευκαιρίες που ανοίγονται
µπροστά σας.
Αυτό αναζητάτε από µια τράπεζα που ζει στο
σήµερα και οραµατίζεται το αύριο.
Αυτό σας προσφέρει το Private Banking της
Eurobank: ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΑΣ *.
Η -επί σειρά ετών- ηγετική παρουσία και η συνεχής ανάπτυξη του οµίλου
Eurobank στον τοµέα του Private Banking, σας εξασφαλίζουν ένα ευρύ φάσµα
επιλογών για τη βέλτιστη διαχείριση της περιουσίας σας.
Για να το επιτύχουµε, εµπλουτίζουµε διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας,
ιδιαίτερα σε απαιτητικές περιόδους.
Στη Eurobank, πιστεύουµε ότι η διαχείριση περιουσίας πρέπει να σας δίνει τη
δυνατότητα να ικανοποιείτε τους χρηµατοοικονοµικούς σας στόχους,
παρέχοντάς σας επιλογές που ξεκλειδώνουν τις προοπτικές για την επίτευξη του
οράµατός σας.
Αυτή είναι για εµάς, η φιλοσοφία του σύγχρονου Private Banking.
*Υπό τους όρους και περιορισµούς της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για την κίνηση
των κεφαλαίων και τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
ΑΠΛΩΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ, ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.
Αποστολή µιας τράπεζας προσανατολισµένης στο µέλλον δεν είναι µόνο
η Διαχείριση της Περιουσίας σας, αλλά η συνολική πλαισίωσή της
µε ολοκληρωµένες επιλογές που σας επιτρέπουν τη βέλτιστη δυνατότητα
αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου σας.
Στη Eurobank, το επιτυγχάνουµε µέσα από πέντε πυλώνες υπηρεσιών*:

• Τραπεζικές Υπηρεσίες. Μέσω εύχρηστων δικτύων συναλλαγών, σύγχρονων

πιστωτικών εργαλείων και ευέλικτων λογαριασµών στοχεύουµε στη διευκόλυνσή
σας σε όλες τις καθηµερινές σας κινήσεις.

• Επενδυτικές Υπηρεσίες. Σας παρέχουµε την τεχνογνωσία και την πολύχρονη

εµπειρία των ειδικών µας, καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα που
καλύπτουν σε παγκόσµιο επίπεδο όλο το εύρος των επενδυτικών λύσεων,
αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της περιουσίας σας.

•

Χρηµατοδοτικές Υπηρεσίες. Μέσω στρατηγικών λύσεων χρηµατοδότησης, σας
φέρνουµε ένα βήµα πιο κοντά στη βελτίωση της καθηµερινής σας ζωής.

• Υπηρεσίες Προγραµµατισµού Περιουσίας. Με συνταξιοδοτικό προγραµµατισµό

και υπηρεσίες οικογενειακής διαδοχής στην περιουσία σας, σας βοηθάµε να
εξασφαλίσετε το µέλλον της οικογένειάς σας.

• Εξειδικευµένες Υπηρεσίες. Με υπηρεσίες που εστιάζουν σε συγκεκριµένους τοµείς

όπως η διαχείριση ακίνητης περιουσίας και η επένδυση στην τέχνη, σας δίνουµε τη
δυνατότητα να διαφοροποιείτε την επενδυτική σας στρατηγική.

Παρέχουµε επιλογές που δεν καλύπτουν απλώς ανάγκες, εµπνέουν και εµπιστοσύνη.
Αυτό είναι το κλειδί στην Ολοκληρωµένη Διαχείριση Περιουσίας.
*Υπό τους όρους και περιορισµούς της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για την κίνηση
των κεφαλαίων και τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.
Όταν το σύγχρονο πεδίο επενδυτικής δραστηριότητας δεν περιορίζεται στην
Ελλάδα αλλά επεκτείνεται σε παγκόσµιο επίπεδο, οι επιλογές απαιτούν
στρατηγικό σχεδιασµό και έγκυρη ενηµέρωση.
Στη Eurobank, φροντίζουµε µε Εξειδικευµένες Υπηρεσίες Private Banking
να καθορίζουµε µαζί σας τους επενδυτικούς σας στόχους και το επίπεδο του
επενδυτικού σας ρίσκου. Αυτή είναι η απαρχή της χάραξης µιας στοχευµένης
στρατηγικής προκειµένου να υπάρχουν θετικές και διατηρήσιµες προοπτικές
για το χαρτοφυλάκιό σας.
Υιοθετώντας ήδη από το 2007 τη στρατηγική της “Ανοικτής Αρχιτεκτονικής”,
συνεργαζόµαστε µε 16 κορυφαίους επενδυτικούς οίκους και σας δίνουµε
πρόσβαση σε περισσότερους από 3.000 ΟΣΕΚΑ. Παράλληλα, σας προσφέρουµε
τη δυνατότητα αξιοποίησης των υπηρεσιών Private Banking που παρέχει
ο Όµιλός µας σε Ελλάδα, Λουξεµβούργο, Κύπρο και Λονδίνο.
Οι εκάστοτε εξελίξεις στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, είτε θετικές είτε
αρνητικές, παρουσιάζουν πάντα ευκαιρίες. Γι’ αυτό, επιστρατεύουµε όλα τα
συµβουλευτικά εργαλεία µας που αποκωδικοποιούν και αναλύουν τις εξελίξεις
στις αγορές, καθώς και την εµπειρία και εξειδίκευση των αναλυτών µας
που σας παρέχουν έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση για όλα τα δρώµενα
και τις τάσεις στο διεθνές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον.
Χάρη στα ειδικά εργαλεία ενηµέρωσης που διαθέτουµε, µπορείτε να έχετε σε
καθηµερινή βάση µια σαφή εικόνα των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, µέσω
εµπεριστατωµένων µελετών και αναλύσεων. Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα
να συµµετέχετε στα Eurobank Private Circle Events, στα οποία σας δίνεται η
ευκαιρία να παρακολουθείτε τις µακροοικονοµικές εξελίξεις και τις νέες διεθνείς
τάσεις, µέσω αποκλειστικών παρουσιάσεων από κορυφαίους Έλληνες και
διεθνείς αναλυτές.

Ο PRIVATE BANKER ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ.
Ανταγωνιστικό µας πλεονέκτηµα στην παροχή επιλογών σε θέµατα διαχείρισης
περιουσίας, αποτελεί το έµψυχο δυναµικό µας.
Ο προσωπικός σας Private Βanker είναι ο σταθερός συνεργάτης και πλοηγός σας
για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουµε. Τα στελέχη µας,
µε την εξειδίκευση, την πολύχρονη ουσιαστική εµπειρία τους και τις συνεχείς
εκπαιδεύσεις και ενηµερώσεις είναι εκείνα που ουσιαστικά διασφαλίζουν το
ποιοτικό αποτέλεσµα που σας παρέχουµε και αναπτύσσουν µαζί σας διαχρονικές
σχέσεις εµπιστοσύνης.
Μια ακόµη επιβεβαίωση για το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών µας, αποτελούν
και οι διακρίσεις που λαµβάνει εδώ και χρόνια το Private Banking της Eurobank:
• "Best Private Bank in Greece"- 2015, 2017
Global Finance Best Private Bank Awards.
• "Best Private Bank in Greece"- 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
World Finance Banking Awards.
• "Best Private Bank in Greece"- 2014, 2016, 2017
The Banker & PWM Global Private Banking Awards.
• "Best Private Bank in Greece"- 2005, 2006, 2007, 2009
Euromoney Private Banking Survey.
Επιπροσθέτως, η Eurobank είναι η µοναδική τράπεζα στην Ελλάδα και από τις
ελάχιστες σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο που έχει λάβει Πιστοποίηση για τη
διαχείριση της Ποιότητας, για το σύνολο των διεργασιών και υπηρεσιών Private
Banking, κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, από την TÜV Hellas.
Η ουσία όµως των επιτυχιών αυτών, είναι η ικανότητά µας να διακρίνουµε τόσο
τις ανάγκες σας όσο και τις λύσεις που υπαγορεύουν οι τρέχουσες
χρηµατοοικονοµικές συνθήκες.
Έτσι, κερδίζουµε κάθε χρόνο και την πιο σηµαντική µας διάκριση:
τη σταθερή εµπιστοσύνη σας που µας διατηρεί στην κορυφή.

www.eurobank.gr/privatebanking
EuroPhone Private Banking
801 111 1141 (από σταθερό) ή 210 95 55 141 (από κινητό)

