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CRÈDIT ANDORRÀ, RECONEGUDA COM A MILLOR ENTITAT
D’ANDORRA EN BANCA PRIVADA EL 2017
• És un reconeixement atorgat pel Grup Financial Times a través de les seves
publicacions financeres ‘PWM’ i ‘The Banker’
• Aquest guardó arriba després de ser reconegut també el 2016 com a Banc de l’Any
d’Andorra segons ‘The Banker’
Andorra la Vella, 27 d’octubre de 2017
Crèdit Andorrà ha estat designada millor entitat en banca privada a
Andorra el 2017 per les publicacions financeres PWM i The Banker del
Grup Financial Times. El guardó reconeix el fort impuls del banc cap a la
innovació en el model de negoci i la digitalització dels serveis de Wealth
Management, així com l’adequació al nou marc normatiu i regulador.
Aquests premis, que s’atorguen anualment a les millors entitats
internacionals en banca privada, es van lliurar ahir a Londres, en el marc
d’un acte al qual van assistir el president del Consell d’Administració de Crèdit Andorrà,
Antoni Pintat, i el conseller delegat, Josep Peralba.
Un dels principals aspectes que The
Banker i PWM han tingut en compte
a l’hora d’atorgar el premi ha estat el
pla d’innovació i digitalització que
està duent a terme Crèdit Andorrà
per tal de dotar de més valor afegit el
model de negoci, per impulsar
l’omnicanalitat i millorar el servei al
client.
En aquest sentit, el banc està
treballant en la concreció de nous
serveis
d’advisory
en
Wealth
Management i està duent a terme
una important inversió en plataformes tecnològiques, que donin suport a la digitalització i al
compliment normatiu, i que prioritzin també la seguretat de la informació.
Un exemple és Merkaat, el primer assessor en inversions digital d’Andorra, que permet als
clients una gestió integral de les seves inversions. Els ofereix assessorament personalitzat,
els proporciona propostes d’inversió a partir del seu perfil de risc, i alhora els permet
executar immediatament ordres de compra i venda de fons d’inversió custodiats per Crèdit
Andorrà.
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Altres iniciatives en aquesta línia són les noves funcionalitats de la banca electrònica eCrèdit i del servei Crèdit Broker, o la incorporació del sistema de pagament contactless a les
targetes.
Un altre dels punts que s’ha valorat positivament és l’adequació de Crèdit Andorrà al nou
marc regulador i normatiu de transparència i cooperació. El premi ha tingut en compte
l’adaptació dels serveis i dels processos als estàndards internacionals, en un entorn en què
el sector bancari internacional, i en concret a Andorra, està immers en un procés de canvi i
reestructuració.
A més, durant aquest exercici, el Grup Crèdit Andorrà ha posat èmfasi en el reforçament de
la seva plataforma de banca privada i gestió d’actius a Andorra, Europa i Amèrica. Un servei
especialitzat basat en serveis boutique a la mida de les necessitats de cada client, i amb una
àmplia oferta d’inversió a escala global, estructurada a través d’una plataforma multibooking
i arquitectura oberta.
Els màxims representants de Crèdit Andorrà han agraït als clients la seva confiança i a
l’equip humà del Grup el seu esforç. Josep Peralba ha explicat que el guardó representa «un
reconeixement a la sòlida trajectòria del banc i a l’esforç realitzat en l’àmbit de la banca
privada per adaptar-nos al nou paradigma i donar resposta a les necessitats reals dels
clients, la base del nostre servei boutique en Wealth Management».

Altres reconeixements i qualificacions del Grup Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà és l’únic banc d’Andorra classificat en el rànquing anual Top 1000 que
elabora el grup Financial Times i que engloba les principals entitats financeres a escala
mundial classificades sobre la base de la seva capitalització (The Banker edició juliol 2017).
En la darrera convocatòria del premi Banc de l’Any d’Andorra que també atorga The Banker,
Crèdit Andorrà va ser reconegut amb aquest guardó (2016). Per la seva banda, la publicació
financera Global Banking & Finance Review també ha designat un any més Crèdit Andorrà
com a millor banc en banca privada del país.
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