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CRÈDIT ANDORRÀ, MILLOR BANC D’ANDORRA EN BANCA
PRIVADA I RSC SEGONS GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW

• És el quart any consecutiu que la publicació financera atorga el premi de banca
privada a Crèdit Andorrà, i el segon any en responsabilitat social
• El model de wealth management del Grup, el posicionament de banca privada
‘boutique’ i el creixement internacional són reconeguts per la publicació
• El compromís amb el país i la societat desenvolupat a través de programes
educatius, socials i culturals, el motiu del reconeixement en la categoria d’RSC
Andorra la Vella, 4 d’abril de 2016
Global Banking & Finance Review ha reconegut per quart any consecutiu Crèdit Andorrà
com a millor banc de banca privada a Andorra. Així mateix, en aquest cas per segon any
consecutiu, la revista posa en valor la Responsabilitat Social Corporativa de l’entitat i li ha
atorgat el guardó de millor banc en RSC 2016 al Principat, destacant-ne el compromís amb
el país i la societat a través de la Fundació Crèdit Andorrà.
La publicació financera atorga aquests premis en reconeixement d’aquelles companyies que
es distingeixen per la seva experiència, innovació i una feina destacada dins la comunitat
financera internacional.
Millor banc d’Andorra en banca privada 2016
Global Banking & Finance Review s’ha fixat en el model de wealth
management del Grup, basat en la confiança dels clients i els resultats
obtinguts, per decidir atorgar-li el reconeixement d’enguany. El Grup
Crèdit Andorrà té un enfocament de banca privada boutique, un model de
gestió a través del qual s’ofereixen serveis personalitzats a mida de cada
client, en funció de les necessitats, el perfil de risc i l'estil de gestió més
convenient. El banc ofereix un servei de banca privada independent, especialitzat, internacional,
multibooking, flexible i amb una atenció personalitzada.
Global Banking & Finance Review també ha valorat l’estratègia de creixement internacional de
l’entitat. Actualment el Grup té presència a Andorra, Espanya, Luxemburg, Suïssa, Estats
Units, Mèxic, Panamà, Perú, Uruguai i Xile.
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Millor banc d’Andorra en RSC 2016
Per segon any consecutiu, Global Banking & Finance Review ha valorat el
compromís de país de Crèdit Andorrà i li ha atorgat el guardó del millor
banc d’Andorra en Responsabilitat Social Corporativa 2016. Crèdit
Andorrà ha fet palesa la seva vocació de servei al país i a la societat des
dels seus inicis, compromís que duu a terme, d’una banda, a través del
programa d’accions educatives, socials i culturals del propi banc i també
de la Fundació Crèdit Andorrà (que té una trajectòria de més de 25 anys) i, de l’altra, a
través de l’aplicació del Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA).
Sobre el Grup Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà és el grup financer de referència a Andorra amb un volum de negoci gestionat
superior als 16.500 milions d’euros. El Grup ofereix serveis de banca universal a Andorra i
de banca privada i gestió d’actius a escala internacional, que es complementen amb altres
línies de negoci, com són els productes i l’assessorament en el camp assegurador. En
l’actualitat està present a Andorra, Espanya, Luxemburg, Suïssa, els EUA, Mèxic, Panamà,
Perú, Uruguai i Xile.
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