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Crèdit Andorrà, reconegut per la innovació,
l’RSC i el seu model de negoci de banca privada
Durant l’últim mes, l’entitat ha rebut dos guardons de la publicació financera ‘Global Banking &
Finance Review’ i un reconeixement de la Confederació Empresarial Andorrana
Global Banking & Finance Review ha reconegut
per sisè any consecutiu Crèdit Andorrà com a
millor banc en banca privada a Andorra. A aquest
guardó se suma també el premi al millor banc en
RSC 2018 al Principat, que l’entitat rep per quart
any gràcies a la seva política de responsabilitat
social. La publicació financera atorga aquests

premis en reconeixement d’aquelles companyies
que es distingeixen per la seva experiència,
innovació i una feina destacada dins del sector
a escala internacional. Els premis avalen el
model de gestió de Crèdit Andorrà, que té com
a grans eixos vertebradors el bon govern, la
responsabilitat i el servei al client i al país.

Merkaat, el primer assessor en inversions digital d’Andorra, desenvolupat per Crèdit Andorrà, ha
estat seleccionat com a projecte guanyador en la categoria d’innovació dels Premis CEA 2018,
organitzats per la Confederació Empresarial Andorrana. En la segona edició d’aquests guardons,
l’entitat ha volgut premiar aquest nou servei, que es va presentar l’any passat, tant per la seva
innovació i singularitat com pel projecte per dur-lo a terme, i n’ha destacat el factor diferencial.
També s’ha posat en relleu que és un projecte treballat amb un equip jove i multidisciplinari
d’empleats del banc seguint el mètode d’innovació propi de Crèdit Andorrà.

Nova campanya d’assegurances de vida: ‘Ja tens al cap el futur dels teus?’
Els clients podran gaudir d’un 50% de descompte en la prima anual del primer any
Crèdit Andorrà es preocupa perquè tant els clients
com els seus familiars gaudeixin d’un dia a dia
sense imprevistos i amb la màxima tranquil·litat.
Per això, posa a la seva disposició un ampli
ventall d’assegurances, perquè puguin escollir
la que s’adapta millor a les seves necessitats.
A més ara, si un client contracta alguna de les
assegurances de vida següents, pot aconseguir un
50% de descompte en la prima anual del primer any,
amb un màxim de 100 euros per pòlissa:
• Crèditvida Integral: una assegurança
innovadora que dona cobertura per defunció i
invalidesa total i permanent. A més, retorna el

25% de les primes pagades en complir 65 anys i
ofereix la cobertura en la prevenció del càncer i
els accidents cardiovasculars.
• Crèditvida Capital: ofereix tranquil·litat
econòmica garantint un capital a partir de
12.000 euros als beneficiaris de l’assegurat,
en cas de mort o invalidesa.
• Crèditvida Previsió: a més de pagar una
indemnització en cas de mort, ofereix un ampli servei
de defunció a l’assegurat i als seus familiars.
Més informació:
www.creditandorra.ad
Productes contractats amb Crèdit Assegurances, SAU.
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Nova web de la Fundació Crèdit Andorrà
El nou portal és més visual i dona protagonisme a les persones
i a les activitats que desenvolupa la Fundació
La Fundació Crèdit Andorrà estrena una nova
pàgina web amb la qual fa un pas més en el seu
objectiu d’acostar-se als usuaris, enfocant-ne el
disseny i la usabilitat a les possibilitats que ofereix
la Fundació a la població andorrana. L’agenda
d’activitats i els participants en els programes de
la Fundació es converteixen ara en els principals
protagonistes, en aquest nou format web acabat
d’estrenar. La web permet compartir continguts
a les xarxes socials i es pot fer un seguiment
més acurat de les seves activitats a través de

l’agenda, les notícies relacionades i els comentaris
que poden aportar els mateixos usuaris de cada
activitat. A banda, la nova pàgina ofereix una
completa galeria multimèdia amb fotos i vídeos
de les diferents iniciatives impulsades per la
Fundació. La pàgina està adaptada a la versió
mobile, que facilita el consum de continguts
des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, i
millora l’experiència d’usuari, ja que s’adapta a
la multicanalitat. Es pot visitar a l’adreça següent:
www.fundaciocreditandorra.ad.

Activitats per a la gent gran a L’espai

Fundació ONCA

Activitats programades per la Fundació Crèdit
Andorrà durant el mes d’abril a L’espai:
• Cursos i tallers de noves tecnologies.
Curs d’iniciació per conèixer l’ordinador i
familiaritzar-se amb l’entorn Windows.
Dia i hora: del 9 d’abril al 23 de maig, dilluns i
dimecres, de 17.15 a 19 h
Curs d’ampliació per millorar la utilització
dels programes informàtics i aprendre les
possibilitats d’Internet.
Dia i hora: del 10 d’abril al 24 de maig, dimarts i
dijous, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h
Taller d’estimulació de la memòria mitjançant
la informàtica per millorar diferents capacitats
cognitives com l’atenció i la concentració,
entre d’altres.
Dia i hora: del 9 d’abril al 23 de maig, dilluns i
dimecres, de 16 a 17 h
Curs d’iniciació a la tauleta tàctil per aprendre
a fer servir aquests dispositius.
Dia i hora: del 9 d’abril al 23 de maig, dilluns i
dimecres, de 10 a 12 h
Taller d’emmagatzematge al núvol per aprendre
a guardar arxius i compartir-los.
Dia i hora: del 13 d’abril al 29 de juny, divendres,
de 10 a 12 h

• ONCA & Abel Tomàs
L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, dirigida
pel prestigiós violinista Abel Tomàs, oferirà el
concert Les set últimes paraules de Jesucrist a la
Creu, de Joseph Haydn, amb la participació del
poeta català Josep Pedrals. L’entrada és lliure.
Dia i hora: 7 d’abril, a les 20.30 h
Lloc: església parroquial d’Andorra la Vella
Aquest mateix concert tindrà lloc el dia 12 d’abril, a
les 20 hores, al Palau de la Música Catalana.
Entrades a: www.palaumusica.org
• Concert familiar
La Maquineta Produccions oferirà el concert
familiar El flautista d’Hamelín, pensat per a
infants de 3 a 8 anys.
Entrades a: www.onca.ad
Dia i hora: 14 d’abril, a les 17 h
Lloc: Teatre Comunal d’Andorra la Vella
• Taller de percussió corporal
Santi Serratosa, expert en aquesta tècnica i conegut
per ser el bateria del grup de pop català Gossos,
oferirà un taller per desenvolupar la creativitat,
l’expressió corporal i el sentit estètic a partir de
seqüències, coreografies i jocs musicals, fent servir
les propietats del ritme i del llenguatge musical.
Dies: 19, 20, 21 i 22 d’abril segons grups d’edat

Taller de PowerPoint per treballar presentacions
amb imatges i gràfics.
Dia i hora: del 13 d’abril al 29 de juny, divendres,
de 16 a 19 h
• Activitat física i relaxació.
Sessions pràctiques en les quals es treballaran la
flexibilitat, l’equilibri i la coordinació.
Dia i hora: de l’11 d’abril al 6 de juny, dimecres,
de 17 a 18 h
• Xerrada ‘Aprèn a utilitzar una aplicació mòbil
d’emergències’.
L’aplicació d’emergències de la Creu Roja ofereix
una sèrie de recursos per a l’usuari en cas
d’urgència. Aquesta xerrada s’ha organitzat amb la
col·laboració de la Creu Roja Andorrana.
Dia i hora: 17 d’abril, a les 16.30 h
• Visita guiada al Museu Casa d’Areny-Plandolit.
La visita permetrà conèixer l’Andorra dels segles
XIX i XX i els jardins del recinte. Visita organitzada
amb la col·laboració del Govern d’Andorra.
Dia i hora: 19 d’abril, a les 10 h
• Taller de percussió corporal.
Desenvolupament del cos com a instrument de
coordinació, concentració i creativitat mitjançant
l’ús de la percussió corporal.
Dia i hora: 20 d’abril, a les 11 h

Crèdit Andorrà posa a disposició dels seus
clients el préstec Crèdit Cotxe, un préstec per
a persones majors de 18 anys que vulguin
aconseguir el cotxe o la moto dels seus
somnis, ja sigui nou o de segona mà, amb unes
condicions avantatjoses:
• Un tipus d’interès variable d’Euríbor anual + 6%.
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• Finançament màxim de fins a 40.000 euros.
• Opció de termini de fins a 5 anys.
• Sense cap comissió de cancel·lació total o parcial.
• Amb una comissió d’estudi adaptada al 0,25%.
Cal recordar que la concessió d’un préstec està
subjecta als criteris de risc del banc.
Més informació a www.creditandorra.ad.

www.creditandorra.ad
www.fundaciocreditandorra.ad

www.creditandorragroup.com/ca/sala-de-comunicacio
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Amb el Crèdit Cotxe, estrenar cotxe és més fàcil que mai

