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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’
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 de l’entitat 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. 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. 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.

Nova campanya de plans de jubilació i pensions

Un any més, Crèdit Andorrà presenta una
campanya per sensibilitzar la població de la
importància de l’estalvi de cara a la jubilació.
Amb el lema «Ja veus clara la teva jubilació?»,
el banc posa a disposició dels clients una
àmplia oferta d’opcions per poder planificar
el futur de manera que cadascú trobi la que
s’adapta millor a les seves necessitats i
pugui estalviar de la millor manera possible.

L’oferta inclou plans per a la jubilació i plans
de pensions, que permeten deduir fiscalment
l’aportació realitzada (subjectes a la fiscalitat
vigent). Aquests plans ofereixen la possibilitat
de gaudir d’una àmplia flexibilitat, un estalvi
per mantenir el nivell de vida i una rendibilitat
lligada al perfil inversor del client.

A més, si el client de Crèdit Andorrà fa una
nova aportació, ja sigui extraordinària o
periòdica, a un pla dinàmic de jubilació o
pensions abans del 28 de febrer de 2018
(inclòs), pot aconseguir una espatlla 100%
ibèrica Cinco Jotas.
Més informació: www.creditjubilacio.ad

Simulador ‘online’ de jubilació
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Nova targeta Carnet Jove 16PUNT30
Crèdit Andorrà renova l’acord de col·laboració amb
el Carnet Jove d’Andorra per deu anys més. Aquest
nou acord incorpora nous avantatges en productes
d’estalvi, de finançament i d’assegurances per als
usuaris de la targeta Carnet Jove 16PUNT30,
a part d’incloure les sinergies i beneficis que es
promouen amb altres entitats a favor del Carnet
Jove i d’aquest col·lectiu.
A més, com a novetat, la targeta té una imatge
més actual i més similar a la del Carnet Jove
Europeu i a la nova imatge renovada del Carnet Jove
d’Andorra, per ajudar el jove a identificar-se més
fàcilment arreu d’Europa. La targeta Carnet Jove

16PUNT30 també ofereix els descomptes del banc
en oci i altres, i manté el servei de reintegraments
en caixers automàtics fora d’Andorra sense
comissions procedents de Crèdit Andorrà.
Més informació: www.16punt30.ad

Activitats del programa Concerts de la Fundació
Orquestra Nacional
‘La salut al dia’
Clàssica d’Andorra
• Conferència sobre els trastorns del
comportament alimentari
Conferència «L’anorèxia i la bulímia, malalties de
l’alimentació», a càrrec del psiquiatre Joan Obiols.
Durant l’acte es presentarà la guia Pares, fills i
desordres alimentaris: el diàleg és possible, a
càrrec de Jordi Royo, director clínic del centre
terapèutic i educatiu per a joves i adolescents
Amalgama-7 i vicepresident de la Fundació Portal.
Dia i hora: 13 de novembre, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre
• Tallers per a persones afectades de càncer
i per als seus familiars
Tallers conduïts per la psicooncòloga Tània
Estapé on es donaran eines per reforçar la relació
entre els afectats i les persones de l’entorn més
proper, i per aprendre a gestionar les emocions.
També es proporcionaran pautes concretes i es
fomentarà l’intercanvi d’experiències.
Taller per a persones afectades:
dia 22 de novembre, de 18 a 21 h
Taller per a familiars de persones afectades:
dia 29 de novembre, de 18 a 21 h
Inscripció obligatòria al telèfon: 88 88 80

• Concert de Santa Cecília
La Jove Orquestra Nacional de Cambra
d’Andorra i les escoles de música del Principat
oferiran novament un concert participatiu, el
tradicional Concert de Santa Cecília. Sota la
batuta d’Albert Gumí, es podrà gaudir d’Un menú
de degustació musical a través d’un recull de
cançons tradicionals de diferents indrets del món.
Entrades a partir del 6/11: 5 euros en la venda
anticipada i 8 euros el mateix dia (www.onca.ad).
Dia i hora: 19 de novembre, a les 12 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra a Ordino
• Concert familiar per a infants de 0 a 3 anys
Sota el títol Pintamúsica per a nadons, tres
músics, actors i cantants seran els encarregats
de guiar els assistents en un recorregut per les
estacions de l’any en què, per cada època, hi ha
un color, una cançó i uns instruments.
Entrades a partir del 13/11: 3 euros en la venda
anticipada i 5 euros el mateix dia (www.onca.ad).
Gratuït per als menors de 12 mesos.
Dia i hora: 25 de novembre, a les 11 h i a les 12 h
Lloc: sala del Prat del Roure

Descompte al Museu World Champions by 99
Els clients de Crèdit Andorrà ja es poden
beneficiar d’un nou descompte pagant amb
qualsevol de les targetes del banc. Gràcies a
l’acord de col·laboració entre Crèdit Andorrà i
el Museu World Champions 99, ara tindran un
10% de descompte al museu de Jorge Lorenzo.
El descompte també s’aplicarà a la zona de
restauració, als simuladors de Fórmula 1/
MotoGP i a la botiga de marxandatge.
Més informació: telèfon 88 88 88
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Activitats per a la
gent gran a L’espai
La Fundació Crèdit Andorrà organitza les
activitats següents:
• Taller de smartphone i tauleta tàctil
En aquest taller es treballarà amb aplicacions i
eines que ens ofereixen els smartphones i les
tauletes tàctils.
Taller de smartphone
Dia i hora: del 6 de novembre al 6 de
desembre, dilluns i dimecres, de 10 a 12 h
Taller de tauleta tàctil
Dia i hora: del 6 de novembre al 6 de
desembre, dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
• Taller de fotografia
Aquest taller permet descobrir com tractar les
imatges amb el programa Photoshop.
Dia i hora: del 7 de novembre al 7 de
desembre, dimarts i dijous, de 10 a 12 h
• Taller de Power Point
Es crearan diferents presentacions amb imatges,
gràfics i totes les eines de què disposa el programa.
Dia i hora: del 7 de novembre al 7 de
desembre, dimarts i dijous, de 17 a 19 h
• Tertúlia literària
Tertúlia al voltant de la novel·la Frontera
endins a càrrec del seu autor, Josep Dallerès
Codina, una novel·la que és a la vegada
la biografia d’un personatge de ficció, la
Manela, i la radiografia d’Andorra des del
1900 fins al 1993.
Dia i hora: 7 de novembre, a les 16.30 h
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

Visites al fons d’art de
Crèdit Andorrà
Noves dates per a les visites al fons d’art,
una col·lecció privada i sense ànim de lucre
que té per objectiu preservar i divulgar l’art.
La pinacoteca inclou quadres de destacats
pintors catalans dels segles XIX i XX, i una
col·lecció única de rellotges antics catalans
del segle XVIII i d’instruments singulars per
mesurar el temps.
Per assistir-hi s’ha de fer reserva prèvia
obligatòria al telèfon 88 88 80. Les visites són
guiades i d’una hora de durada, i es faran en
grups de 15 persones.
Dies: 22 de novembre i 2 de desembre
Lloc: edifici Crèdit Centre

DL: AND-181-2007

Novembre de 2017

