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Crèdit Andorrà llança Crèdit Wallet, el primer
servei del país per fer pagaments amb el mòbil
L’entitat sortejarà tres ‘smartphones’ entre els clients que facin compres amb la nova aplicació

Crèdit Andorrà amplia els serveis de banca digital i
presenta Crèdit Wallet, un nou servei de pagament
amb el telèfon mòbil. El banc es converteix així
en la primera entitat financera d’Andorra que
ofereix als seus clients la possibilitat d’efectuar

pagaments directament des del telèfon mòbil,
com si fos una targeta addicional.
Per poder utilitzar Crèdit Wallet s’ha de disposar d’un
telèfon mòbil Android 4.4 o superior amb tecnologia
sense fils NFC (Near Field Communications), ser

usuari de l’e-Crèdit i descarregar-se l’aplicació
de Crèdit Wallet a Google Play. Inicialment, el
servei estarà disponible per a clients amb targeta
Mastercard i més endavant s’hi incorporaran les
targetes VISA.
El funcionament és el mateix que quan s’opera amb
una targeta de crèdit tradicional amb contactless i,
per tant, amb les mateixes garanties de seguretat
i protecció: només cal acostar el terminal mòbil
al dispositiu TPV Contactless; si el pagament és
inferior a 20 euros es farà directament, mentre que
si és superior a aquesta quantitat caldrà introduir
el PIN al TPV del comerç.
Crèdit Andorrà sortejarà tres telèfons Samsung
S8 entre tots els clients que facin compres en
establiments amb la nova aplicació Crèdit Wallet fins
al 15 d’abril de 2018. Les bases del sorteig es poden
consultar al web www.creditwallet.ad.

Neix ‘Supporting’, el nou canal a les xarxes socials dedicat
als patrocinis esportius de Crèdit Andorrà
Les xarxes on es podran trobar els perfils són Facebook, Twitter, Instagram i YouTube
Crèdit Andorrà llança ‘Supporting’, un nou
canal dedicat als patrocinis esportius. Aquest
projecte neix amb l’objectiu d’oferir informació
detallada i immediata de les competicions i
altres esdeveniments patrocinats per Crèdit
Andorrà com poden ser les Crèdit Andorrà
GSeries, els campionats d’esquí alpí, les
curses de muntanya o les competicions de
BTT, entre d’altres.
Per acompanyar el llançament d’aquests nous
perfils a les xarxes socials, s’ha posat en marxa
una campanya per trobar el Supporter ideal.

Una persona que visqui i entengui l’esport com
a forma de vida i que pugui col·laborar en la
gestió d’aquests perfils. Els candidats han de
superar el repte de deixar la seva candidatura en
una bústia emplaçada a 2.467 metres, a la Tosa
dels Espiolets, al sector Tarter de Grandvalira.
Tots aquells que no puguin desplaçar-se fins al
punt en qüestió, però que també vulguin tenir
l’ocasió de convertir-se en el Supporter ideal,
podran deixar el seu CV en els punts habilitats a
les oficines de Crèdit Andorrà.
Més informació: creditandorrasupporting.com
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Activitats per a la gent gran a L’espai
Per aquest mes de febrer, la Fundació Crèdit
Andorrà ha previst les activitats següents del
programa per afavorir l’envelliment saludable:
• Taller de telèfon mòbil
En aquest taller es treballaran els dispositius
addicionals com el correu, Internet, Facebook,
Twitter, WhatsApp, Instagram i altres aplicacions i
eines que ens ofereixen els telèfons mòbils. Cada
participant haurà de portar el seu telèfon mòbil.
Dia i hora: del 27 de febrer al 27 de març,
dimarts i dijous, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h
• Taller d’iniciació a Excel
Aprendre a utilitzar el full de càlcul, fer operacions
i representar les dades en format gràfic.
Dia i hora: del 26 de febrer al 28 de març,
dilluns i dimecres, de 10.45 a 12.30 h
• Taller de xarxes socials amb telèfon o tauleta
Aprendre a gestionar Facebook, Twitter i
Instragram des del telèfon o la tauleta.
Dia i hora: del 26 de febrer al 28 de març,
dilluns i dimecres, de 17 a 19 h

• Taller pràctic d’alimentació saludable
En aquesta sessió es parlarà dels llegums. La
proteïna vegetal és molt important en una bona
alimentació. En aquest taller s’ensenyarà com es
pot preparar per augmentar-ne el valor biològic
i la digestibilitat, i com elaborar patés vegetals.
Dia i hora: 20 de febrer, de 16.30 a 18.00 h

Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
• ONCA i Joan Enric Lluna
L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, amb
la col·laboració del solista de clarinet i director
convidat Joan Enric Lluna, estrenarà les obres
Variacions sobre un tema de Danzi (clarinet i
orquestra) de Ludwig Spohr, Serenata de Max
Bruch i Fantasia sobre Goyescas i Serenata
Amadeus d’Albert Guinovart.
L’entrada al concert és gratuïta.
Dia i hora: 17 de febrer, a les 20.30 h
Lloc: vestíbul del Consell General
Aquesta mateixa producció es presentarà el 22
de febrer, a les 20 hores, al Palau de la Música
Catalana, en el XIV Cicle ONCA al Palau.
Les entrades es poden adquirir a:
www.palaumusica.org

• Espectacle infantil
La companyia Com Sona oferirà l’espectacle A
cau d’orella, per a infants de 0 a 8 anys i els seus
familiars. La música actua en tot moment com a eix
vertebrador de l’espectacle, amb una posada en
escena molt cuidada i amb moments que són d’un
veritable impacte estètic. L’estètica pròpia dels anys
1920-1930 i del món del jazz queda accentuada en
el vestuari de l’obra i en les sonoritats, amb petites
pinzellades pròpies d’un món surrealista o fins i tot
de l’estètica dels hippies dels anys 1960-1970. Les
entrades es poden adquirir al web www.onca.ad, al
preu de 3 € en la venda anticipada a partir del 12 de
febrer, i de 5 € el dia del concert.
Dia i hora: 24 de febrer, a les 17 h
Lloc: Teatre Comunal d’Andorra la Vella

Crèdit Andorrà
col·labora amb Unicef
en la protecció dels
infants a la República
Centreafricana
Crèdit Andorrà és un dels principals col·laboradors
del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef gràcies a
l’acord que es va iniciar ara fa catorze anys, el 2004,
i que està centrat en la lluita contra l’ús d’infants
soldats per part de grups armats.
La targeta Visa Unicef és una targeta de crèdit que,
a més de permetre comprar de manera còmoda i
segura com qualsevol altra targeta, contribueix
a donar suport i fomentar el retorn a la vida en
comunitat als infants alliberats pels grups armats
de la República Centreafricana i fer d’aquest país
un lloc més segur per als nens i nenes.
L’usuari de la targeta destina una aportació
anual mínima de 30 euros a aquest fi i, per la
seva banda, el banc col·labora cada any amb
una aportació dinerària, a més de donar el 50%
dels guanys procedents de les comissions
d’ús de la targeta Visa Unicef. Aquests diners es
destinen a aquest projecte a favor de l’alliberament
dels infants soldats per tal que rebin aliments,
atenció de salut i psicosocial en centres transitoris i
assistència socioeconòmica i educativa per a la seva
reintegració. Des del 2004, el compromís de Crèdit
Andorrà ha permès col·laborar en el finançament
dels programes que subvenciona Unicef Andorra, i
difondre i donar suport als principis i valors inclosos
en el mandat d’Unicef. Els darrers programes
finançats han estat a Bòsnia i Hercegovina, per
fomentar els valors democràtics en els sistemes
educatius, i al Camerun, en la lluita contra el VIH
i la sida, concretament entre els adolescents. La
col·laboració de Crèdit Andorrà amb Unicef
Andorra des del 2004 fins al 2017 ha estat de
619.433 euros.
Més informació: www.creditandorra.ad

Nou Pack Carnet Jove 2018
El nou Pack Carnet Jove 2018 ja està
disponible per a tots els titulars de la targeta
Carnet Jove 16PUNT30, amb moltes novetats
i més descomptes. El Pack ofereix avantatges
addicionals procedents dels diferents establiments
i entitats col·laboradors del Carnet Jove Andorra i
d’altres organitzacions del Carnet Jove a Europa.
Entre les novetats d’aquesta temporada hi ha
noves propostes en formació, viatges, restauració
i activitats d’oci.

Informació productes i serveis ||
Fundació Crèdit Andorrà ||

Segueix-nos a

Per consultar els vals i els descomptes disponibles
dins del Pack, és necessari que els titulars de la
targeta Carnet Jove 16PUNT30 es descarreguin
l’app del Carnet Jove Andorra disponible a
Google Play o Apple Store. Per utilitzar els vals
correctament, l’usuari tan sols haurà d’accedir al
Pack Carnet Jove Virtual dins de l’app i validar-los
al mateix establiment.
Més informació:
www.16punt30.ad i www.carnetjove.ad
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