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Merkaat, el primer assessor
en inversions digital

Crèdit Andorrà llança Merkaat, el primer
assessor en inversions digital d’Andorra, un
nou servei que suma la tecnologia i la innovació
als serveis d’assessorament que ofereix el
banc. Aquest innovador servei, accessible
des de la banca online e-Crèdit, permet que el

client tingui una experiència totalment digital,
s’adapta als nous hàbits de consum financer i
s’obre a nous segments de clients.
Merkaat és un servei digital que permet als
clients una gestió integral de les seves inversions:
ofereix assessorament personalitzat, proporciona
propostes d’inversió al client a partir del seu perfil
de risc i les seves preferències, a la vegada que li
permet dur a terme l’execució immediata d’ordres
de compra i venda de fons d’inversió custodiats
per Crèdit Andorrà. L’usuari pot tenir un control
global de la seva inversió des de Merkaat.
Merkaat ofereix un assessorament digital híbrid.
Incorpora els beneficis i l’eficiència dels serveis
automatitzats de l’era digital, i disposa d’un
equip d’experts per ajudar el client a prendre
decisions relacionades amb les seves inversions
amb informació qualitativa i argumentació tècnica
sobre les recomanacions de compra i venda.

35è Festival Narciso Yepes Ordino
i Fundació Crèdit Andorrà

Les entrades es poden adquirir a www.festivalnarcisoyepes.ad. Els preus oscil·len entre els 10
i els 30 euros.

Nous becaris de
la Fundació Crèdit
Andorrà

Des de l’inici del programa, l’entitat
ha concedit 197 beques
La Fundació Crèdit Andorrà ha atorgat cinc
beques a joves que volen cursar estudis de
postgrau a l’estranger.
El jurat ha reconegut aquest any els mèrits de
Clàudia Valdés Tomàs, que estudiarà un Màster
en Advocacia a l’Escola Superior d’Administració
i Direcció d’Empreses (ESADE) de Barcelona;
Julen Bacou Sanz, que farà un MSc in
Investment & Wealth Management a l’Imperial
College Business School de Londres; David
Font Bernet, que cursarà un Màster Universitari
en Art Contemporani Tecnològic i Performatiu
a la Universitat del País Basc; Bryan Dennys
Giménez González, per a un Màster Universitari
en Advocacia a la Universitat de les Illes Balears, i
David Pereiro Cortés, amb un MSc in Motorsport
engineering a la Universitat Oxford Brookes.

Octubre de 2017

Últimes notícies

Un any de tecnologia
‘contactless’

Fira d’Andorra la Vella
Crèdit Andorrà participarà en la XXXIX Fira
d’Andorra la Vella, que tindrà lloc els dies 27, 28
i 29 d’octubre a l’aparcament comunal del Parc
Central. El banc continua donant suport al teixit
empresarial patrocinant l’espai on s’exposaran
els automòbils de l’AIVA. Un equip de gestors
hi atendrà els visitants per donar-los informació
sobre productes i serveis financers i sobre
finançament per a l’adquisició de vehicles.

El 38,4% de les targetes són ‘contactless’
Es compleix un any del llançament de les
targetes de Crèdit Andorrà amb tecnologia
contactless. Aquest sistema de pagament
permet comprar de forma àgil i còmoda i amb
tota la seguretat acostant la targeta al terminal
del punt de venda (TPV/datàfons) contactless
de l’establiment comercial. L’aplicació del
sistema contactless respon a la voluntat de
Crèdit Andorrà d’estar sempre a l’avantguarda
de les noves tecnologies i a prop del client i de
les seves necessitats.

Fundació ONCA

Tallers musicals: «L’art del moviment, la
consciència i l’expressió», amb Vika Kleiman, a
l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella.
• Taller «Granotes, gats i papallones»: infants
de 3 a 6 anys acompanyats d’un adult
Un espai de contacte lúdic entre adults i nens per
desenvolupar la creativitat, el ritme, la coordinació
i la comunicació a través de l’expressió corporal.
Dia i hora: dissabte 7 d’octubre,
de 10.30 a 11.30 h
• Taller d’expressió: infants de 7 a 11 anys
Es treballaran les bases per al domini i la
consciència del propi cos: ritme, coordinació,
atenció i desenvolupament de l’expressió a
través del moviment.
Dia i hora: dissabte 7 d’octubre, de 12 a 13.30 h
• Taller adults (mòdul 1)
S’aprendran els fonaments bàsics per a una bona
postura en la vida quotidiana i en la interpretació.
Dia i hora: dissabte 7 d’octubre, de 16 a 19 h
• Taller adults (mòdul 2)
A partir de la proposta del primer taller,
s’explorarà la consciència d’un mateix i de
l’entorn, desenvolupant la capacitat d’expressió
i comunicació no verbal.
Dia i hora: diumenge 8 d’octubre, de 10 a 13 h
Inscripcions: oncaproduccio@onca.ad o bé
al telèfon (0034) 680 193 175

Activitats per a la
gent gran a L’espai
Conferència del
professor César Bona
Crèdit Andorrà organitza la desena conferència
del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’, amb
l’objectiu d’oferir una nova visió de l’educació
a càrrec del reconegut professor i escriptor
César Bona. Sota el títol «Escoltar per educar»,
el ponent planteja invitar els nens a participar
en el procés educacional. César Bona ha estat
finalista del prestigiós premi Global Teacher.
Dia i hora: 25 d’octubre, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre
Confirmació d’assistència: telèfon 88 88 88

Fundació Escena
Nacional d’Andorra

• Aliments de tardor, quins són i com els
podem combinar
En aquest taller es tractaran les propietats d’aliments
com la fruita seca, la magrana, les castanyes o els
moniatos, i diferents maneres de preparar-los.
Dia i hora: 10 d’octubre, de 16 a 18 h
• Activitat física i relaxació
Sessions pràctiques en les quals es treballarà
la flexibilitat, la força, l’equilibri i la coordinació
mitjançant exercicis actius combinats amb la
respiració i la relaxació.
Dia i hora: del 4 d’octubre al 15 de novembre,
dimecres a les 17 h
• La vegetació a les nostres muntanyes
Xerrada organitzada amb la col·laboració
de l’Institut d’Estudis Andorrans sobre la
biodiversitat del país.
Dia i hora: 17 d’octubre, a les 16 h
• Visita guiada al Centre d’Interpretació
Andorra Romànica
Visita guiada per descobrir el romànic de les
Valls, amb la col·laboració del Govern d’Andorra.
Dia i hora: 12 d’octubre, a les 10 h
• Saló de la gent gran
Saló organitzat pel Comú d’Escaldes-Engordany
amb la col·laboració de la Fundació Crèdit
Andorrà per promoure la participació activa, la
informació i la divulgació dels diferents tipus
de serveis.
Dia: 5 d’octubre. Entrada lliure

Crèdit Andorrà ha editat Andorra’16: el país
en xifres, que des del 1981 recull dades
relatives a demografia, economia, finances i
administració pública, comerç o turisme, entre
d’altres. La publicació es pot trobar en quatre
idiomes (català, castellà, francès i anglès) a
tota la xarxa d’oficines de Crèdit Andorrà i a
www.creditandorragroup.com/ca/sala-decomunicacio/publicacions.
Banc de l’Any d’Andorra 2016
Reconeixement atorgat per The Banker
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