Condicions de la proposta
sta VBDòlar
VB
Benvolgut ,

Tenim la satisfacció de comunicar-li
comunicar li que ja pot realitzar pagaments internacionals en
dòlars. Fins ara havia pogut operar amb en aquesta divisa amb algunes restriccions, i
gràcies a l’acord amb una contrapart internacional, hem pogut habilitar l’operativa per
millorar l’eficiència i oferir-lili un millor servei.

En aquest sentit, ens sentim orgullosos d’haver establert llaços de confiança
internacional amb una contrapart a la qual hem fet recuperar la fe en la plaça financera
andorrana.

Avui més que mai creiem
eiem que cal compartir els progressos i les bones notícies. Per
això, hem ideat un dipòsit VBDòlar altament avantatjós, disponible únicament durant
el mes de setembre.

VBDòlar és un dipòsit amb rendibilitat 3% TAE a 12 mesos. En aquesta ocasió, i
com no podria ser d’una altra manera, la divisa serà el dòlar.

Aquesta oportunitat, serà exclusiva per a noves contribucions amb les quals decideixi
mostrar-nos
nos la seva confiança. Si vol aprofitar aquest tracte preferent, li demanem que
es posi en contacte amb el seu gestor abans del 30 de setembre,, perquè serà una
oportunitat amb temporalitat limitada.

Aprofitem també per recordar-li
recordar li que té una extensa cartera de serveis entre els quals
qual
destaquen les quatre carteres d’inversió creades
ades específicament per als clients de
Vall Banc. No dubti en a consultar-nos
consultar nos si vol informació sobre qualsevol dels nostres
serveis.
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• A qui va adreçada?
Aquesta campanya s’adreça, en exclusiva, a clients que efectuïn aportacions noves a
Vall Banc abans del 29.09.2017 en el marc de la campanya VBDòlar. Les condicions tan
sols s’apliquen a noves aportacions econòmiques de clients de Vall Banc i a nous clients
client
que compleixin els requisits indicats en aquestes condicions.

• Quan comença i quan finalitza la proposta?
El període de vigència de la campanya VBDòlar és del 25.08.2017 a 29.09.2017,
ambdues dates incloses.

• Canals de contractació
Podran beneficiar-se d’aquesta proposta aquells clients que es donin d’alta a l’entitat
presencialment visitant una de les oficines de Vall Banc i formalitzin els tràmits
necessaris. Els sol·licitants hauran de complir els requisits descrits en aquestes bases,
així com a la política
lítica d’admissió de clients de l’entitat.
Els interessats que en el moment d’iniciar aquesta campanya ja siguin clients de Vall
Banc podran tramitar la sol·licitud d’adhesió a la proposta a través dels canals de
contractació habituals amb el seu gestor.

• Beneficis de la campanya
El client tindrà dret a subscriure un dipòsit amb rendibilitat al 3% Taxa Anual
Equivalent (TAE) a 12 mesos en dòlars.

• Condicions de la proposta
La contractació del dipòsit al 3% (TAE) a 12 mesos està condicionada a l’aportació de
nou capital a l’entitat. El dipòsit no es pot cancel·lar anticipadament i només es pot
contractar en dòlars.

• Fiscalitat
Totes les bonificacions i rendibilitats descrites en aquestes bases estan subjectes a la
normativa fiscal vigent al Principat d’Andorra
d’Andorra o al país de residència fiscal del client,
així com a les modificacions legals que puguin entrar en vigor en el període de temps
de subscripció de la proposta.
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• Acceptació
La participació en aquesta proposta implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes
bases. La manipulació de la proposta per a fins il·lícits, així com la negació a facilitar
parcialment o totalment la informació necessària per a la bona gestió del banc, seran
motius per excloure el client de la campanya.

Vall Banc es reserva el dret de modificar els detalls de la proposta per altres de
característiques i beneficis similars al·legant causes justificables i fent-ne
fent
promoció
mitjançant els canals de comunicació de l’entitat.
Vall Banc atendrà qualsevol demanda d’informació
vallbanc@vallbanc.ad o en el telèfon +376 750 760.

complementària
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