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Νέα mobile Provident Fund εφαρμογή από την Aon Hewitt Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ- Ένα νέο, σύγχρονο τρόπο διαχείρισης του λογαριασμό τους προσφέρει τώρα το UnitedPensions™
Cyprus - MAP Fund στα μέλη του! Η νέα εφαρμογή MAP Fund απευθύνεται στα μέλη των οποίων οι
εργοδότες ανήκουν στο πολυεπιχειρισιακό Ταμείο Προνοίας UnitedPensions™ – MAP Fund και είναι
διαθέσιμη από το Google Play Store για τις συσκευές Android καθώς και από το App Store για τις συσκευές
της Apple.
ο

Το Ταμείο Προνοίας UnitedPensions™ – MAP Fund της Aon είναι το 1 πολυεπιχειρισιακό διασυνοριακό
Ταμείο Προνοίας με έδρα τη Κύπρο, στο οποίο έχουν ενταχθεί χιλιάδες μέλη από δεκάδες επιχειρήσεις από
Κύπρο και Ελλάδα, και έχει καθιερωθεί ως η αξιόπιστη λύση για τη διαχείριση των παροχών Ταμείου
Προνοίας για τις επιχειρήσεις.
Το UnitedPensions™ – MAP Fund υποστηρίζεται από βέλτιστα συστήματα διαχείρισης και επενδυτικής
διακυβέρνησης που παρέχονται από την Aon , το κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό παροχής συμβουλών για
Επενδυτικά Θέματα Γενικής Φύσης με $3,4 τρισ περιουσιακά στοιχεία υπό συμβουλή.
Μέσω των έξυπνα σχεδιασμένων και εύχρηστων λειτουργιών, οι χρήστες έχουν τώρα άμεση πρόσβαση στο
προηγμένο σύστημα της Aon Hewitt Κύπρου (YBR™) από το κινητό τους, όπου μπορούν να διαχειριστούν τον
λογαριασμό τους εν κινήσει.
Ανάμεσα σε άλλα, η καινούρια εφαρμογή καλύπτει:


Πρόσβαση σε προσωπικό λογαριασμό για το κάθε μέλος



Δυνατότητα αλλαγής των Εισφορών και των Επενδυτικών Επιλογών



Παρακολούθηση των εισφορών και των παροχών



Προβολή και δυνατότητα εκτύπωσης όλων των κινήσεων για επιλεγμένες ημερομηνίες



Πρόσβαση στην ετήσια αναφορά του λογαριασμού του μέλους



Πρόσβαση σε έγγραφα του Ταμείου



Προβολή και μεταβολή προσωπικών στοιχείων

Αναδεικνύοντας τον λειτουργικό σχεδιασμό, την ευχρηστία και την απλότητα, η νέα mobile Provident Fund
εφαρμογή της Aon προσφέρει στον χρήστη την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Κατεβάστε την σήμερα κιόλας στο
κινητό σας και ανακαλύψτε τις δυνατότητες που μπορεί να σας παρέχει.
H mobile εφαρμογή είναι διαθέσιμη 24/7 και μπορεί να τη βρείτε με την αναζήτηση “MAP Fund” στο Apple
App store και στο Google Play Store

Προφίλ/Ιστορικό εταιρίας

Η Aon Hewitt Κύπρου είναι μέλος του διεθνούς ομίλου της Aon (NYSE: AON) με 50.000 εργαζομένους και παρουσία σε 120
χώρες . Παγκοσμίως, το επενδυτικό τμήμα της Aon συμβουλεύει αποθεματικά που υπερβαίνουν τα $3,4 τρις, καθιστώντας την το
μεγαλύτερο οργανισμό παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε θεσμικούς επενδυτές στο κόσμο. Στη Κύπρο, η Aon Hewitt παρέχει
υπηρεσίες σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές με συνολικά αποθεματικά $2 δις. Το 2014, η Aon επέλεξε τη Κύπρο ως έδρα για τη
λειτουργία του 1ου διασυνοριακού πολύ-επιχειρησιακού Ταμείου Προνοίας UnitedPensionsTM Cyprus - MAP Fund στη Κύπρο,
που καλύπτει τις αγορές Κύπρου, Ελλάδας και Ανατολικής Μεσογείου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.aonhewitt.com.cy και www.map.fund

