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Campanya de plans de jubilació i de pensions
S’acompanya d’una promoció per als clients que facin una aportació periòdica i/o extraordinària
Crèdit Andorrà presenta, un any més, una
campanya per fomentar l’estalvi de cara a la
jubilació entre la població andorrana. Amb el
lema «Regala’t la millor jubilació», el banc posa
a disposició dels clients una gamma de plans
per poder estalviar i mantenir el mateix nivell
de vida durant aquesta etapa. L’oferta inclou
plans per a la jubilació i plans de pensions
que permeten deduir fiscalment l’aportació
realitzada (subjectes a la fiscalitat vigent).
Els plans de Crèdit Andorrà ofereixen
avantatges importants, com ara poder estalviar
de manera progressiva i còmoda, un estalvi
per mantenir la qualitat de vida i una rendibilitat
lligada al perfil inversor del client.
D’altra banda, si el client fa una aportació
periòdica i/o extraordinària al seu pla de
jubilació o pensions dinàmic abans del 28 de
febrer de 2019, s’endú un d’aquests regals:
• Per imports iguals o superiors a 3.000
euros: assortit d’ibèrics Montellano (600 g) i
caixa de sis ampolles Peralada 3 Finques 2014
DO Empordà.

• Per imports iguals o superiors a 8.000
euros: espatlla 100% ibèrica Sánchez
Romero Carvajal (etiqueta negra) i una

llauna d’oli ecològic Oro del Desierto (1 l).
Més informació de la promoció:
www.creditjubilacio.ad

REGALA’T

El servei Crèdit Wallet s’amplia amb la incorporació de les targetes Visa
Crèdit Andorrà incorpora les targetes Visa a
Crèdit Wallet, el servei de pagament mòbil
que el banc ofereix als seus clients. D’aquesta
manera, es converteix en la primera entitat
PLANS DE PENSIONS*
financera d’Andorra que ofereix als seus clients
la possibilitat d’efectuar pagaments directament
des del telèfon mòbil amb les targetes VISA i
Mastercard de l’entitat.
Per poder utilitzar el servei gratuït Crèdit Wallet
s’ha de disposar d’un telèfon mòbil Android 4.4

o superior amb tecnologia sense fils NFC (Near
Field Communications), ser usuari de l’e-Crèdit
i descarregar-se l’aplicació de Crèdit Wallet a
Play.
I Google
PLANS
DE JUBILACIÓ
Crèdit Andorrà sortejarà la devolució de
l’import de 50 compres entre tots els clients
que facin pagaments per mòbil amb l’aplicació
Crèdit Wallet fins al 28 de febrer de 2019. Les
bases del sorteig es poden consultar al web
www.creditandorra.ad.

LA MILLOR JUBILACIÓ

*Deduïbles fiscalment

creditjubilacio.ad
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Promogut pel Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà
El Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit
Andorrà, a través de l’Associació Festivals
d’Ordino, han presentat el nou festival
ORDINO CLÀSSIC, que tindrà lloc tots els
caps de setmana entre el 8 de desembre i el
23 de març a Ordino, al Principat d’Andorra.
ORDINO CLÀSSIC neix amb la voluntat de
ser un festival d’hivern destinat als diferents
públics interessats en els estils que inclou
el concepte actual de música clàssica, amb
grans figures internacionals i joves músics
del país que hi veuran una plataforma per a
la seva carrera.
Més informació: www.ordinoclassic.ad

A l'hivern,
viu sobre
tambéel Jornada sobre la
Conferència

clàssicamalaltia celíaca
consum de la
drogues
Ski&Concert | Concert de Cap d'Any | Joves artistes emergents
Concert familiar | Vermuts musicals | Música a la tassa | Tallers musicals

La Fundació Crèdit Andorrà ofereix aquest
mes de novembre la conferència «Trastorns
mentals i consum de drogues en adolescents:
què ens cal saber?», a càrrec de Josep Antoni
Ramos-Quiroga, cap del Servei de Psiquiatria
de l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Durant la conferència es tractarà la diferència
entre el consum de drogues i l’addicció, i
es donaran algunes recomanacions per als
adolescents i els joves.
Dia i hora: 28 de novembre, a les 19 h
Lloc: edifici Crèdit Centre
Organitza

Patrocina

Col·labora
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La Fundació Crèdit Andorrà i l’Associació de
Celíacs d’Andorra organitzen una jornada
sobre la malaltia celíaca, amb la participació
d’Elena Mora, formadora del departament
tècnic-científic de l’Associació de Celíacs de
Catalunya; Gemma Castillejo, responsable de
la Unitat de Gastroenterologia Pediàtrica del
Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus, i la dietista i nutricionista
Berta Jiménez.
Dia i hora: 10 de novembre de 10 a 13 h
Lloc: edifici Crèdit Centre

Crèdit Temporada Hivern,Crèdit
un préstec
pensat per
Temporada Hivern
A ESTAR PREPARAT
PER AL FRED
a despeses de l’hivern i laT’AJUDEM
temporada
d’esquí
AMB UNES CONDICIONS MOLT AVANTATJOSES
Crèdit Andorrà posa a disposició dels seus
clients el Crèdit Temporada Hivern, un préstec
per estar preparat per a l’arribada d’aquesta
estació i la nova temporada d’esquí. El préstec
ofereix un finançament de fins a 4.000 euros
per a un període no superior a un any, amb
l’objectiu de poder fer front a la compra del
nou forfet de temporada o de l’equipament
d’esquí i també, si el client ho necessita,
poder-hi incloure el canvi de rodes del cotxe.
El préstec ofereix unes condicions molt
avantatjoses, amb un tipus d’interès variable
d’euríbor anual + 6% (TAE 7,66%) i sense
comissions de cancel·lació.

· Tipus d’interès variable: euríbor anual + 6 % (TAE: 7,66 %)
· Finançament màxim: 4.000 €
· Termini màxim: 1 any

· Comissió d’estudi: 30 €

· Sense comissions de cancel·lació

Informa-te’n adreçant-te a qualsevol dels nostres gestors

Els concerts previstos per aquest mes de
novembre són els següents:
• Concert familiar
Des d’aquell dia les trompes són recargolades
serà la història que s’explicarà amb música de
Txaikovski, Rossini o Mozart. El concert s’adreça
a infants a partir de 3 anys i les entrades es
poden adquirir a través de www.onca.ad.
Preu venda anticipada: 3 €.
Preu el dia del concert: 5 €.
Dia i hora: 10 de novembre, a les 11, les 12 i les 16 h.
Lloc: Prat del Roure d’Escaldes-Engordany
• Concert de Santa Cecília
La Jove Orquestra Nacional de Cambra
d’Andorra, l’Institut de Música del Comú
d’Andorra la Vella, l’Escola de Música del Comú
d’Escaldes-Engordany,
l’Escola
Harmonia,
l’Espai de Música Moderna, l’Escola Municipal
de Música de la Seu d'Urgell i l’Escola de violí del
Departament de Cultura del Comú d’Encamp
seran els protagonistes, per cinquena vegada,
del tradicional Concert de Santa Cecília dirigit
per Albert Gumí.
La primera part comptarà amb l’actriu andorrana
Irina Robles i en la segona part es farà l’estrena
absoluta de la cantata Del roc al rock passant pel
barroc, obra encarregada a l’autor andorrà Iñaki
Rubio amb composició musical d’Albert Gumí.
Les entrades es podran adquirir a partir del 12 de
novembre, a través de www.onca.ad. Preu venda
anticipada: 5 €. Preu el dia del concert: 8 €.
Dia i hora: 25 de novembre, a les 12 h
Lloc: Auditori Nacional d’Andorra a Ordino

Activitats a L’espai
La Fundació Crèdit Andorrà organitza les activitats
següents per a persones majors de 60 anys:
• Taller de xarxes socials amb tauleta tàctil
Dia i hora: 6 de novembre, dimarts i dijous, de
10 a 12 h
• Les noves tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC)
Dia i hora: 5 de novembre, dilluns i dimecres,
de 10 a 12 h
• Taller d’habilitats socials
Dia i hora: 5 de novembre, dilluns i dimecres
de 17 a 19 h
• Xerrada sobre els avantatges de l’e-Crèdit,
la banca online de Crèdit Andorrà
Dia i hora: 13 de novembre, a les 16.30 h
• Activitat física i relaxació
Dia i hora: 14 de novembre, a les 17 h
• Xerrada sobre la utilització d’un desfibril·lador
Dia i hora: 27 de novembre, a les 16.30 h

La concessió d’un préstec està subjecta als criteris de risc del banc. Càlcul de la TAE per un import de 4.000 € a retornar en 12 mesos i prenent com
a referència l’euríbor anual 2018 (en cas que el tipus d’interès sigui negatiu, el mínim és 0 %).

Informació productes i serveis ||
Fundació Crèdit Andorrà ||

Segueix-nos a

88
88
||
Oferta
vàlida88
fins al ||
31 de gener info@creditandorra.ad
de 2019

88 88 80 ||

fundacio@creditandorra.ad ||

www.creditandorra.ad
www.fundaciocreditandorra.ad

www.creditandorragroup.com/ca/sala-de-comunicacio

DL: AND-181-2007

Neix ORDINO CLÀSSIC, un nou festival
de música clàssica

