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Desenvolupament 
tecnològic al servei dels 

nostres clients  

Des d’Andbank treballem per posar al 

seu abast la darrera tecnologia.

 

Per aquest motiu, evolucionem la nostra App, 

que ens permet oferir-li totes les funcionalitats 

que requereixi per poder operar, sigui on sigui, 

sense necessitat de desplaçar-se, en un entorn 

senzill i àgil, i el que és més important, amb 

la màxima confidencialitat i seguretat.
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La tecnologia 
que ens porta 

més lluny, 
per estar

més a prop.
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Reconeixement biomètric
En l’entorn financer, la seguretat és clau, per 

això només vostè podrà accedir a l’aplicació 

Andbank Wealth gràcies al reconeixement 

dactilar o facial.

Per activar l’app, una vegada descarregada, 

haurà de contactar amb el seu gestor -només una 

única vegada-, que l’indicarà quatre passos 

ben senzills per fer-la operativa.
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Posició Global
La descripció general del compte proporciona 

un accés ràpid a les seves posicions amb la 

valoració, el rendiment i la ubicació 

dels comptes i de les inversions.

Visualitzi la seva posició global consolidada 

i accedeixi en línia a la seva cartera amb el 

detall de cada compte i d’actiu que el compon 

per consultar-ne el rendiment.



7



8

Transferències
Podrà realitzar transferències entre els seus 

comptes d’Andbank i a altres entitats i consultar 

el seu estat, amb la màxima seguretat.

Targetes
Segueixi i controli totes les operacions fetes 

amb qualsevol de les seves targetes, i podrà 

bloquejar-les o desbloquejar-les en 

el cas que sigui convenient.
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Compravenda de valors
Andbank Wealth li farà més senzill començar 

a invertir en línia. La app posa a la seva 

disposició una visió global de la cotització 

dels mercats per poder escollir els valors, 

seleccionar les companyies amb les quals vol 

operar i veure l’evolució de la seva inversió.
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Compravenda de fons
Amb l’app podrà accedir als millors fons 

d’inversió del mercat amb un simple clic 

i fer operacions de compravenda.

Mercats
La secció de mercats li permet accedir a 

un univers ampli d‘informació de les 

cotitzacions dels índexs i les accions 

internacionals i dels ETF de renda variable 

per poder seguir la seva evolució.
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Notícies d’actualitat
Podrà conèixer de primera mà les darreres 

noticies i l’actualitat més rellevant, així com la 

selecció de productes dels nostres experts.

Gestió de la documentació
L’app li ofereix la possibilitat de consultar i signar en 

línea els contractes i els documents generats per 

les seves operacions sense desplaçar-se a 

l’oficina, de manera còmoda i segura.
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El seu banquer online
Interactuï de manera segura i confidencial 

amb el seu gestor d’Andbank a través d’un xat 

segur, amb la total llibertat que ofereix el seu 

dispositiu mòbil, independentment d’on 

es trobi i del moment.



www.andbank.com


