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Crèdit Andorrà, únic banc
d’Andorra classificat en
el rànquing Top 1000 del
Financial Times

‘The Banker’, la prestigiosa publicació del Financial Times,
reconeix el Grup Crèdit Andorrà per la seva elevada
capitalització i fortalesa financera

Crèdit Andorrà és l’únic banc d’Andorra que
s’ha classificat en el rànquing anual Top 1000
que elabora el grup Financial Times. L’entitat té

una elevada fortalesa financera, amb uns fons
propis de 654 milions d’euros al tancament
de 2016 –dels quals 552 milions són Tier1
Capital–, que li permeten continuar disposant
d’un elevat nivell de capitalització per garantir
un creixement sostingut. El rànquing Top 1000
engloba les principals entitats financeres a
escala mundial classificades sobre la base de
la seva capitalització, i es publica en l’edició de
juliol de la revista The Banker. Financial Times
reafirma d’aquesta manera la fortalesa financera
i la posició de referència de Crèdit Andorrà al
Principat d’Andorra, a la vegada que li segueix
atorgant una posició destacada entre els
principals bancs del món.

Crediinvest SICAV
Global Equity Dividend
Crèdit Andorrà ha tret al mercat Crediinvest SICAV
Global Equity Dividend, un compartiment de SICAV
de dret luxemburguès que inverteix en empreses
amb una elevada rendibilitat per dividend, per
sobre de la mitjana dels índexs borsaris. Inverteix
en empreses ben gestionades, sobretot a Europa
i als Estats Units, que estiguin a preus raonables
i generalment poc exposades al cicle econòmic.
Es tracta de companyies amb una forta generació
de caixa, balanços sanejats i beneficis creixents
que destinen al pagament de dividend una
quantitat prudent dels seus beneficis perquè
siguin sostenibles. La cartera està diversificada
sectorialment, amb un clar predomini de sectors
defensius i evitant grans concentracions en
un mateix sector. Tot i tractar-se d’un vehicle
d’inversió amb un perfil de risc agressiu, la SICAV
Global Equity Dividend està pensada per a clients
que prefereixen un millor comportament en cas
d’un escenari de borses baixistes a canvi de tenir
revaloracions menors en els mercats alcistes, és
a dir, clients menys adversos al risc dins aquest
perfil. La SICAV Global Equity Dividend disposa
d’una classe en euros i d’una altra en dòlars, amb
cobertura contra l’euro.
Més informació a Crèdit Broker.

35è Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà
Ordino acollirà a l’octubre el 35è Festival Narciso
Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà, amb
un cartell que proposa viatjar per l’evolució de
la música popular des de diferents estils, i en el
qual també tenen cabuda la música clàssica i un
espectacle infantil.
Les entrades dels concerts es podran adquirir
al web www.festivalnarcisoyepes.ad i a l’Oficina
Nacional de Turisme d’Andorra la Vella a partir del
12 de setembre.
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Últimes notícies

Activitats per a la
gent gran a L’espai

Concerts de la Fundació ONCA

Escena Nacional
d’Andorra
L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) presenta
l’obra Quins clàssics!, sota la direcció d’Ester
Nadal. L’espectacle s’adreça al públic juvenil i
adult i gira al voltant de versions breus de quatre
grans clàssics de la literatura universal: La ilíada,
Hamlet, Frankenstein i La metamorfosi.
Dia: 16 de setembre
Hora: a les 17 h i a les 21.30 h
Lloc: auditori Claror de Sant Julià de Lòria
Venda de localitats: www.codetickets.com

Quartet per l’Art • Concert ONCA Bàsic

El dia 16 de setembre, a les 19 h, la Casa Rossell d’Ordino acollirà el concert Mozart: un músic, mil
personatges, a càrrec de David Olmedo i Josep Martínez Reinoso al violí, Josep Bracero a la viola i
Laura Sanz al violoncel. El concert, d’entrada lliure, s’emmarca en les Jornades Europees del Patrimoni.
17 SET / 12 h

Jonca • Concert de Meritxell

El 17 de setembre, a les 12 h, a l’Auditori Nacional d’Andorra, tindrà lloc el Concert de Meritxell
amb el títol Música a les tavernes. La Jonca interpretarà música popular i peces clàssiques sorgides
d’aquests orígens, amb una direcció col·legiada a càrrec de Gerard Claret i del director convidat, Elias
Porter, viola de l’ONCA i especialista en música folklòrica dels Pirineus. Acompanyaran la Jonca Pep
Lizandra a la veu i a l’acordió i Mariona del Carmen de la Portilla a la percussió. El concert és gratuït.
30 SET / 17 h

Concert familiar

El 30 de setembre, a les 17 h, a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, s’oferirà el concert familiar
Tot bufant, amb Pep Gol i Pep Pascual. El concert, adreçat a infants a partir de 5 anys, permetrà descobrir
en família els instruments de vent. Venda d’entrades: www.onca.ad (a partir del 6 de setembre).

Nous serveis de la banca online e-Crèdit

Llançament de Crèdit Broker i ‘El meu gestor’
Crèdit Andorrà amplia els serveis de banca
online amb el llançament de Crèdit Broker, un
innovador portal de gestió d’inversions que
permet als usuaris invertir en renda variable i
fons d’inversió de manera fàcil, visual i intuïtiva,
i d’«El meu gestor», un nou servei adreçat als
clients de banca privada que els facilita una
relació més propera amb el gestor, ja que hi
podran intercanviar missatges, preguntar o
resoldre dubtes, així com fer-li arribar qualsevol
documentació des d’un entorn segur i
confidencial. Crèdit Andorrà està immers en un

procés de transformació digital amb la finalitat
d’innovar en serveis, canals i personalització
de la gestió.

Més canals per
gestionar la
documentació
de les assegurances

Conferència sobre
les repercussions
psicosocials del
càncer

Crèdit Andorrà posa a disposició dels
seus clients titulars de les assegurances
de vida, salut i baixa un correu electrònic,
prestacions@creditandorra.ad,
per
poder
enviar la documentació relacionada amb les
visites mèdiques, com ara factures, fulls grocs,
baixes... Per fer-ho, tan sols han d’enviar
un correu electrònic adjuntant el document
pertinent i indicant el seu nom complet i el
producte contractat. El banc també ha instal·lat
dues bústies per poder dipositar aquesta
documentació de manera fàcil i ràpida, ja que
estan disponibles les 24 hores del dia. Estan
localitzades a l’oficina Seu Social, avinguda
Meritxell, 80, d’Andorra la Vella, i a l’oficina de
Crèdit Assegurances, avinguda Fiter i Rossell,
22, d’Escaldes-Engordany.

Banc de l’Any d’Andorra 2016
Reconeixement atorgat per The Banker
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La Fundació Crèdit Andorrà ha organitzat la
conferència «Les repercussions psicosocials
del càncer», a càrrec de Tània Estapé,
psicooncòloga, doctora en Psicologia i
especialista en Psicologia Clínica. Patir
un càncer té repercussions no solament
en l’aspecte físic. També deixa seqüeles
psicològiques degudes a l’impacte del
diagnòstic i del tractament. Aquest impacte
apareix tant si la malaltia és curable com si
hi ha recaigudes o no té curació, i no afecta
només la persona diagnosticada sinó el seu
entorn, sobretot la família.
Dia i hora: 27 de setembre, a les 19 h
Lloc: edifici Crèdit Centre
Entrada lliure
Més informació: telèfon 88 88 80

DL: AND-181-2007

La Fundació Crèdit Andorrà ha organitzat una
nova temporada d’iniciatives per a la gent
gran a L’espai, el centre social d’activitats
i formació. Entre les propostes d’aquesta
temporada hi ha novetats destacades, com un
taller d’estimulació de la memòria mitjançant
la informàtica, un curs de francès bàsic,
visites guiades a museus d’Andorra o tertúlies
literàries. Aquestes activitats s’afegeixen als
tradicionals cursos d’informàtica i tallers sobre
noves tecnologies com els smartphones, les
tauletes tàctils o la fotografia i el vídeo digitals.
L’oferta es completa amb cursos de català i
anglès, xerrades sobre cultura, història i hàbits
saludables, rutes de senderisme i teatre, entre
d’altres. Les persones interessades poden
consultar la programació completa al web de
la Fundació: www.fundaciocreditandorra.ad.
Les inscripcions a les activitats es poden
formalitzar trucant al telèfon 86 80 25, i
també personalment a les instal·lacions
de L’espai (carrer Josep Viladomat, 17, 1r,
d’Escaldes-Engordany).
Més informació: telèfon 88 88 80

16 SET / 19 h

