
Reclamació

 1-A.  Dades personals del reclamant

Nom i cognoms  

Passaport/Document d’identitat*  

Adreça de notificació 

Codi postal                                  País 

Telèfon de contacte   Correu electrònic  

Número/s de compte (al/s qual/s fa referència la reclamació)  

 1-B.  Dades personals del representant (si n’hi hagués)

Nom i cognoms 

Passaport/Document d’identitat* 

Adreça de notificació  

Codi postal                                 País  

Telèfon de contacte  Correu electrònic   

Còpia del document que acrediti la representació  
* Adjuntar fotocòpia

   2.    Oficina relacionada amb la reclamació

 
   3.    Canal de tramesa de la resposta a la reclamació

 Correu electrònic Correu postal

   4.    Producte o servei bancari objecte de la reclamació

 Préstecs i crèdits Xecs o pagarés
 Préstecs hipotecaris Rebuts i domiciliacions
 Certificats de dipòsit Efectes comercials
 Caixers automàtics Transferències
 Atenció al client  Inversions
 Targetes                                          Altres (especificar)

   5.    Resum de la reclamació (detalli la data i els fets que hagin donat lloc a la seva reclamació, i aporti tota la documentació justificativa)



Reclamació

   6.    Import de la reclamació (si n’hi hagués) 

   7.    Documentació aportada

  Còpia de contractes

  Còpia de transaccions

  Altres documents (especifiqueu a continuació)

 

El reclamant deixa constància que les qüestions plantejades en la present reclamació no han estat objecte de litigi davant els Tribunals 
de Justícia del Principat d’Andorra, ni es troben pendents de resolució per part de cap òrgan administratiu andorrà. En cas que aquesta 
reclamació s’hagi tramitat a través d’una oficina de la xarxa de Crèdit Andorrà, SA, el client declara rebre una còpia d’aquest document 
segellada per l’oficina.
En cas que la reclamació sigui tramitada per un representant del reclamant, només es tindran en compte les dades de contacte del representant.
Tots els camps del present document són obligatoris. Si el reclamant volgués enviar la seva reclamació via correu postal, l’haurà de fer 
arribar a l’adreça següent:

 Crèdit Andorrà, SA
 Servei de Reclamacions
 Av. Meritxell, 80, AD500, Andorra la Vella

    

    ,  de    de 

Signatura del reclamant

Si la reclamació es presenta en una oficina de Crèdit Andorrà, SA, especifiqui:

Nom de l’empleat:

Signatura de l’empleat:

Data de recepció de la reclamació:

Segell de l’oficina receptora:

Avís legal
De conformitat amb la Llei orgànica 15/2003 de protecció de dades personals, l’informem que les dades contingudes en aquest document 
s’incorporaran per al seu tractament a un fitxer de titularitat exclusiva de Crèdit Andorrà, SA. Totes les dades sol·licitades són necessàries 
per poder tractar la seva reclamació i posar-nos en contacte amb vostè. Tanmateix, posem en el seu coneixement el seu dret a accedir
a aquestes dades, a rectificar-les, a cancel·lar-les o bé a oposar-se al seu tractament. A aquest efecte, pot enviar una notificació escrita 
directament a Crèdit Andorrà, SA, bé per correu electrònic a l’adreça info@creditandorra.ad, o bé per correu postal a: Av. Meritxell, 80, 
AD500, Andorra la Vella.
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