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Informació bàsica sobre la protecció del dipòsit 
 

Els dipòsits a Crèdit Andorrà estan protegits pel: Fons Andorra de Garantia de Dipòsits (Fagadi) 

Límit de la protecció 100.000 euros per dipositant y per entitat bancaria (1) 

Si teniu més dipòsits en la mateixa entitat bancària Tots els vostres dipòsits en la mateixa entitat bancària són sumats i el total està subjecte al límit dels 100.000 euros (1) 

Si teniu un compte conjunt amb altres persones: El límit de 100.000 euros s’aplica a cada dipositant per separat (2) 

Si teniu deutes en la mateixa entitat bancària: 
 

Els deutes del dipositant envers l’entitat bancària no es tenen en compte per calcular l’import reemborsable tret que la data d’exigibilitat d’aquests 
deutes sigui anterior o igual a les dates de referència per al càlcul de l’import reemborsable previstes en la legislació vigent i les disposicions legals i 
contractuals per les quals es regeixi el contracte entre l’entitat bancària i el dipositant així ho prevegin. 
En tot cas, les entitats bancàries informen degudament els dipositants, abans de la celebració del contracte, de les circumstàncies en què es tindran en 
compte o no els seus deutes envers l’entitat per calcular l’import garantit d’acord amb el que estableix el paràgraf anterior. 

Període de reemborsament en cas d’insolvència de 
l’entitat bancària: 

20/15/10/7 dies hàbils (3) 
a) Vint dies hàbils, fins al 31 de desembre del 2018; 
b) Quinze dies hàbils, entre l’1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2020; 
c) Deu dies hàbils, entre l'1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2023; 

d) Set dies hàbils a partir de l'1 de gener del 2024. 

Moneda en què s’efectua el reemborsament: Euro 

Contacte: 
 

C/Bonaventura Armengol, 10. Edifici Montclar. Bloc 2, 4a planta 
AD500 Andorra la Vella. Principat d'Andorra 

Telèfon +376 808898 
fagadi@afa.ad 

Més informació: https://www.afa.ad/fagadi 

Justificant de recepció del dipositant:  

 

Informació addicional 
(1) Si no es pogués disposar d’un dipòsit degut al fet que una entitat bancària no estigui en condicions de complir les seves obligacions financeres, el Fagadi ha de fer el reemborsament als dipositants. El reemborsament 
ascendeix, com a màxim, a 100.000 euros per dipositant i per entitat bancària. Això significa que se sumen tots els seus dipòsits en la mateixa entitat bancària per determinar el nivell de cobertura. Sempre fins al límit màxim de 
cobertura global del Fagadi establert a l’article 20.1 de la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions. Si, per exemple, un dipositant és 
titular d’un compte d’estalvi amb 90.000 euros i un compte corrent amb 20.000 euros, únicament li seran reemborsats 100.000 euros. Aquest mètode també s’utilitzarà si una entitat bancària opera amb diverses denominacions 
comercials. Això significa que tots els di pòsits en una entitat bancària que opera amb una o més denominacions comercials estan garantits per un total de 100.000 euros. 
(2) En el cas de comptes conjunts, el límit de 100.000 euros s’aplicarà a cada dipositant. En alguns casos, previstos a l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de 
Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions, els dipòsits estan garantits per sobre dels 100.000 euros. Pot obtenir-se més informació a https://www.afa.ad/fagadi]. 
(3) El Sistema de garantia de dipòsits responsable és el Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (Fagadi). Us reemborsarà els vostres dipòsits (fins a un màxim de 100.000 euros) en els terminis següents 
a) Vint dies hàbils, fins al 31 de desembre del 2018; 
b) Quinze dies hàbils, entre l’1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2020; 
c) Deu dies hàbils, entre l’1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2023; 
d) Set dies hàbils a partir de l’1 de gener del 2024. 

Fins al 31 de desembre del 2023, quan el Fagadi no pugui restituir l’import reemborsable en un termini de set dies hàbils, ha de pagar als dipositants, en un termini màxim de cinc dies hàbils després que ho sol·licitin, un import 
adequat dels seus dipòsits garantits amb la finalitat de cobrir les seves necessitats bàsiques. 
Aquest import es deduirà de l’import reemborsable dels dipòsits. El Fagadi solament concedirà accés a l’import adequat a què es refereix el paràgraf anterior sobre la base de les dades del mateix Fagadi o de les dades 
proporcionades per l’entitat membre. 
Aquest pagament pot ajornar-se en qualsevol dels casos previstos a l’article 10 d’aquesta Llei 20/2018, del13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions. 
Si en aquest termini no se us ha reemborsat, heu de contactar el Fagadi, ja que el temps durant el qual pot reclamar-se el reemborsament pot estar limitat. Per a més informació, visiteu https://www.afa.ad/fagadi. 
 

Altres informacions importants 
En general, tots els dipositants minoristes i les empreses estan coberts pel Fagadi. Les excepcions aplicables a certs dipòsits poden consultar-se a la web del Fagadi. La vostra entitat bancària us informarà també, si així ho 
sol·liciteu, si determinats productes estan coberts o no. Si els dipòsits estan coberts, l’entitat bancària us ho confirmarà també en els extractes de compte. 
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