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El Grup Crèdit Andorrà incrementa el volum de
negoci fins als 16.266 milions d’euros el 2017
L’entitat manté el seu lideratge a Andorra i obté un benefici de 50,1 milions
El Grup Crèdit Andorrà ha tancat el 2017 amb un
increment de volum de negoci respecte de l’any
anterior i unes xifres en línia amb els objectius de
l’exercici, en un any marcat pel pla de transformació
del banc, per avançar-se al canvi de model bancari i
adequar-se al nou marc regulador a Andorra i a escala
internacional. Els estats financers del Grup el 31 de
desembre de 2017 presenten un volum de negoci
que s’ha incrementat fins als 16.266 milions d’euros,
dels quals 13.658 milions corresponen a recursos de
clients i 2.608 milions a inversió creditícia.
Pel que fa al marge ordinari, s’han assolit 198,9
milions d’euros que, en un entorn de tipus d’interès
històricament baixos, elevats costos fixos derivats
de la nova regulació financera de cooperació i
transparència, l’efecte de l’intercanvi automàtic
d’informació fiscal i la digitalització, posa de
manifest la capacitat del model de negoci del Grup
de generar resultats de la seva activitat ordinària de
manera recurrent.
El benefici net consolidat del Grup ha estat de
50,1 milions d’euros, fet que referma l’entitat
com a banc de referència a la plaça financera

La transformació iniciada
els darrers anys ha permès al
banc avançar-se i adequar-se
al nou model de negoci
impulsant la digitalització
andorrana. Els resultats s’ajusten als objectius
fixats per a un exercici en què, financerament, el
banc s’ha preparat per assumir la fase final de
la transformació del negoci que requereix el nou
context internacional i assumir els requeriments

en termes de capitalització establerts per Basilea
III. Aquests resultats es veuen reforçats per
una elevada ràtio de solvència que se situa en
el 16,15% (per sobre del mínim legal exigit, del
10%), i una ràtio de liquiditat del 61,02% (el
mínim legal és del 40%).
En el marc del compromís social, el Grup Crèdit
Andorrà ha destinat una inversió global de 2,8
milions d’euros, a través de la Fundació Crèdit
Andorrà i del banc mateix, a iniciatives adreçades
a la societat, a promoure el progrés econòmic i
social, el coneixement, el benestar, la cultura i el
medi ambient.

Nou accés a l’e-Crèdit amb l’empremta dactilar i el reconeixement facial
Des del mes de febrer, els clients de Crèdit Andorrà
amb dispositius mòbils Apple poden accedir a la
seva aplicació de banca mòbil e-Crèdit amb accés
biomètric mitjançant empremta dactilar (Touch ID)
o bé reconeixement facial (Face ID) en el cas de
l’iPhone X.
Per activar-ho al dispositiu, només cal completar
un senzill procés de registre i associar les dades
d’identificació del client mitjançant l’empremta

dactilar o el reconeixement facial. Un cop configurat
al telèfon, es vincula l’aplicació amb la contrasenya.
Així, el client accedeix a la seva banca digital
de forma àgil i ràpida i pot fer qualsevol de les
operacions habituals, cosa que afavoreix la seva
experiència d’ús.
Amb la introducció d’aquestes novetats, Crèdit
Andorrà demostra la seva vocació d’innovar
sempre en el seu servei al client.
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Activitats per a la gent gran a L’espai
Les activitats que la Fundació Crèdit Andorrà ha
programat pel mes de maig són les següents:
• Taller d’alimentació saludable
Taller sobre les amanides per entendre que els
aliments crus són especialment vitamínics.
Dia i hora: 8 de maig, de 16.30 a 18 h
• Taller de vídeo digital
Taller per aprendre a realitzar vídeos i
presentacions de fotografies amb el programa
PowerDirector.
Dia i hora: del 29 de maig al 28 de juny, els
dimarts i dijous, de 10 a 12 h

• Taller de fotografia
Taller per tractar les imatges amb Photoshop.
Dia i hora: del 29 de maig al 28 de juny,
dimarts i dijous, de 17 a 19 h
• Visita a Segudet
Sortida del poble d’Ordino seguint el riu fins a
arribar al bosc de Segudet.
Dia i hora: 17 de maig, a les 9 h
• Visita cultural
Visita guiada a l’exposició temporal anual de la
col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza.
Dia i hora: 24 de maig, a les 10 h

Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Targeta ACA Master,
ara gratuïta

Crèdit Andorrà millora les condicions i amplia els
beneficis de la targeta ACA Master, una targeta
de crèdit única, gratuïta i exclusiva per a socis de
l’Automòbil Club d’Andorra (ACA). A l’hora de pagar
amb la targeta ACA Master, el client té un ampli
ventall de descomptes en carburants, oci i cultura,
motor, viatges... A més, gaudeix dels avantatges de
formar part de l’ACA, el club més gran d’Andorra.
I ara també, els clients que disposen d’aquesta
targeta i són usuaris de l’e-Crèdit poden efectuar
pagaments amb el seu Android mitjançant l’app
Crèdit Wallet de Crèdit Andorrà. Ràpid, fàcil i segur.
Més informació: www.creditandorra.ad

Jornada de la
Mobilitat Elèctrica
• Concert de Primavera
Sota la direcció d’Albert Gumí, director convidat
i artífex de la proposta de programa Els colors
orquestrals. El concert anirà a càrrec de la
Jonca i d’estudiants de música procedents
de l’Escola de Música del Comú d’EscaldesEngordany, de l’Escola de Violí del Departament
de Cultura del Comú d’Encamp, de l’Escola
Harmonia, de l’Espai de Música Moderna, de
l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella
i de l’Animal Escola de Teatre.
Venda anticipada: 5 € - Dia del concert: 8 €.
Dia i hora: 6 de maig, a les 12 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra a Ordino

• Concert familiar
Desconcert, a càrrec de Percussió de
Butxaca, trasllada a l’escenari la història
d’un grup de percussionistes que ha perdut
els instruments i es planteja fer el concert
amb els objectes més insòlits. Tot plegat,
per interpretar obres pròpies i d’autors
consagrats del segle XX. El concert s’adreça
a infants de 6 a 12 anys.
Venda anticipada: 3 € - Dia del concert: 5 €
Dia i hora: 12 de maig, a les 17 h
Lloc: Prat del Roure d’Escaldes-Engordany
Venda d’entrades: www.onca.ad
Més informació: telèfon 88 88 80

Crèdit Andorrà patrocina la cinquena edició
de la Jornada de la Mobilitat Elèctrica que se
celebrarà el 12 de maig, de 10 a 20 h, al Prat del
Roure d’Escaldes-Engordany. Aquesta jornada,
organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra i
FEDA, pretén divulgar i apropar a la ciutadania
la gran varietat d’opcions de mobilitat elèctrica
que hi ha al mercat i que permeten substituir en
gran mesura al vehicle amb motor de combustió.
Es podrà visitar l’exposició de cotxes, segways,
motos, patinets i bicis i es tindrà l’oportunitat de
provar diferents vehicles elèctrics. Durant el dia
també se sortejarà una bicicleta elèctrica entre els
assistents. www.aca.ad/sorteig

Conferència: ‘Fibromiàlgia i tractament multidisciplinari’
El dia 16 de maig, a les 19 h, a la sala
d’actes de l’edifici Crèdit Centre, tindrà lloc
la conferència «Fibromiàlgia i tractament
multidisciplinari», a càrrec de Lluís Rosselló,
doctor en Medicina i Cirurgia, especialista
en reumatologia, i cap clínic de la Unitat
de Reumatologia i de l’Aparell Locomotor
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de l’Hospital Universitari de Santa Maria de
Lleida; i de Maria Josefa López, diplomada
en Infermeria, referent en reumatologia i
fibromiàlgia, i infermera de consultes externes
de reumatologia i hospitalització.
En aquesta xerrada es parlarà de la fibromiàlgia,
una malaltia reumàtica crònica amb una
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incidència que va en augment i afecta el 3-4%
de la població, més les dones d’entre 30 i 50
anys, i s’aprofundirà en la proposta terapèutica
de tractament multidisciplinari: avantatges,
resultats, futur... Entrada lliure i aforament limitat.
Dia i hora: 16 de maig, a les 19 h
Lloc: edifici Crèdit Centre
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Dos experts parlaran d’aquesta malaltia reumàtica i aprofundiran en la proposta terapèutica

