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Crèdit Andorrà incorpora la
firma biomètrica per digitalitzar
processos bancaris
El projecte ‘Sense paper’ s’emmarca dins del compromís
de l’entitat amb el medi ambient i la digitalització

Crèdit Andorrà ha implantat la signatura biomètrica
en les transaccions més habituals que es duen a
terme a les oficines de la xarxa comercial, com ara
transaccions de caixa, traspassos i transferències,
compravenda de valors i alta i modificació de
contractes de targeta. La iniciativa té com a
objectiu fomentar la sostenibilitat, incrementar
l’eficiència i millorar la seguretat.
Les oficines disposen d’unes tauletes tàctils que
permeten signar la documentació utilitzant la firma
biomètrica i, per tant, dur a terme la transacció
de manera digital. D’aquesta manera es facilita
la gestió del client que, des del mateix moment
de la signatura, tindrà a la seva disposició els
documents signats al seu e-Crèdit.
Amb la signatura biomètrica, els clients poden
signar en format electrònic amb el mateix nivell

de confiança i seguretat que amb la signatura
tradicional. La tecnologia incorporada en la
captura d’aquesta firma registra informació
biomètrica en el moment de signar, com ara la
velocitat, la inclinació o la pressió, i la codifica de
manera que es pugui valorar en un futur i serveixi
per identificar el signant.
El projecte «Sense paper», que s’emmarca
en el compromís de Crèdit Andorrà amb el
desenvolupament sostenible i la innovació,
permetrà reduir l’ús de 4.350 kg de paper a l’any.
El banc és membre de la Iniciativa Financera del
Programa de les Nacions Unides per al Medi
Ambient (UNEP FI) i, des del 2016, està adherit al
Pacte Mundial de les Nacions Unides i ha adoptat
l’Agenda 2030 per contribuir a la consecució dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Merkaat, disponible
en app i web app
Merkaat, el primer assessor en inversions digital
d’Andorra de Crèdit Andorrà, ja està disponible
per a aplicació mòbil (app) i web app. Aquest
servei, accessible fins ara des de la banca online
e-Crèdit, permet als usuaris accedir-hi a través
de la nova versió per a mòbil, des de qualsevol
lloc i en qualsevol moment. L’aplicació Merkaat
està disponible per a Apple i Android i es pot
descarregar a través d’App Store o Google Play.
El gran avantatge de la nova versió és que
els usuaris poden obrir directament un
compte Merkaat a Crèdit Andorrà per rebre
assessorament en inversions digital fent-se client
a través de l’aplicació, sense haver de passar per
una oficina del banc. La contractació del servei es
fa còmodament de forma digital, amb el suport
d’un gestor online que, per videoconferència,
ajuda el client en el procés sense necessitat de
desplaçar-se. La signatura dels contractes també
es fa online de manera segura.
Per descarregar l’app: www.merkaat.ad
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Activitats de la Fundació Crèdit Andorrà per a les persones majors de 60 anys
Aquest mes d’octubre s’estrena un taller sobre els avantatges d’utilitzar la banca ‘online’
La programació a L’espai, el centre social
d’activitats i formació de la Fundació Crèdit
Andorrà, és la següent:
• Visita guiada a la Vall del Riu
La ruta sortirà de la carretera de Montaup,
seguirà el camí fins a les bordes de l’Armiana i
passarà per la font de l’Escola fins arribar al riu de
la Vall del Riu. Un recorregut de dificultat mitjana
per visitar una de les valls que queden a Andorra
lliures d’urbanització.
Dia i hora: 3 d’octubre, a les 9 h
• Taller sobre banca online
Aquest taller està pensat per conèixer els
avantatges d’utilitzar l’e-Crèdit, la banca online de
Crèdit Andorrà. També s’aprendrà com s’hi pot
donar d’alta i quines operacions s’hi poden fer.
Dia i hora: 17 d’octubre, de 16.30 h a 18 h
• Visites guiades a museus d’Andorra
Visita guiada a l’exposició temporal anual d’obres
de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza.
Dia i hora: 24 d’octubre, a les 10 h

Nous becaris de la Fundació Crèdit Andorrà

Des de l’inici del programa, l’entitat ha concedit 200 beques
La Fundació Crèdit Andorrà ha atorgat tres beques
a joves que volen cursar estudis de postgrau a
l’estranger. El jurat ha reconegut aquest any els
mèrits de Miriam Daravano Ferreira Mesquita,
que cursarà un màster en Indústria Farmacèutica
i Biotecnològica a la Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona; de Francesc Rich Martell, que
farà el Mastère Spécialisé Tunnels et Ouvrages
Souterrains a l’Institut National des Sciences
Appliquées de Lió, i de Winona Oliveros Díez,
que començarà un màster en Bioinformàtica per
a les Ciències de la Salut a la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona.

XL edició de la Fira
d’Andorra la Vella
Crèdit Andorrà participarà en la XL Fira
d’Andorra la Vella, que tindrà lloc els dies 26,
27 i 28 d’octubre a l’aparcament comunal del
Parc Central.
Amb aquesta iniciativa, el banc continua
donant suport al teixit empresarial patrocinant
l’espai de la Fira on s’exposaran els automòbils
de l’Associació d’Importadors de Vehicles
d’Andorra (AIVA).
Un equip de gestors de l’entitat hi atendrà
els visitants per donar-los informació
sobre productes i serveis financers i sobre
finançament per a l’adquisició de vehicles.

Activitats de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

L’ONCA oferirà un taller de música en família pensat per als més petits
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Aquest mes d’octubre es farà un taller de música
compartida i un taller de música abans de néixer,
a càrrec d’Anna Vega. S’iniciarà els més petits en
el despertar sonor i musical i se’ls acompanyarà
en el seu procés vital, afectiu i d’aprenentatge. El
taller està destinat a nadons i a infants fins a 3 anys,
i a mares en gestació amb les seves parelles.
Informació i inscripcions:
produccioonca@gmail.com o (+34) 680 193 175
Dies: 6 i 7 d’octubre
Lloc: La Trapa de Sant Julià de Lòria
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