
Al
tr

es
 o

rg
An

is
m

es
 o

fi
ci

Al
s

1/2

www.bopa.ad

10 de maig del 2016Núm. 29
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fe d’errata
Havent-se constatat alguns errors en la Resolució del 21 d’abril del 2016 del Consell d’Administració de l’Agència 
Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per la qual s’adopten diferents instruments de resolució relatius 
a l’entitat bancària Banca Privada d’Andorra, SA (BPA), es fan les correccions següents:

A l’acord Desè.- Modificació de les condicions dels contractes de dipòsits i comptes corrents dels clients traspas-
sables, a l’apartat (ii):

On diu:
“El saldo del compte a la vista del client serà el 20% del saldo total que disposava en el compte de BPA, i no podrà 
sobrepassar els 25.000.- €. En el cas que aquest 20% sigui inferior als 15.000.-€ aquest compte es crearà amb 
un saldo que respondrà al mínim entre el saldo total del compte antic i els 15.000.-€.”

Ha de dir:
“El saldo del compte a la vista del client serà el 15% del saldo total que disposava en el compte de BPA, i no 
podrà sobrepassar els 25.000.- €. En el cas que aquest 15% sigui inferior als 15.000.-€ aquest compte es 
crearà amb un saldo que respondrà al mínim entre el saldo total del compte antic i els 15.000.-€.”

A l’acord Desè.- Modificació de les condicions dels contractes de dipòsits i comptes corrents dels clients traspas-
sables.”, a la taula referent als dipòsits VB 1 mes, a l’apartat Data de venciment:

On diu:
“El dia hàbil transcorreguts els 60 dies naturals des de la Data de Transmissió.”

Ha de dir:
“El dia hàbil transcorreguts els 30 dies naturals des de la Data de Transmissió ”

A l’acord “Desè.- Modificació de les condicions dels contractes de dipòsits i comptes corrents dels clients traspas-
sables.”, a la taula referent als dipòsits VB 4 mesos, a l’apartat Import:

On diu:
“Per a cada compte corrent o de dipòsits traspassada, el mínim entre les tres següents partides: (i) el saldo pendent 
de constitució de dipòsits; (ii) el màxim entre el 10% del total de saldos per als què s’estructuren dipòsits i 15.000.-€; 
i (iii) 25.000.-€. S’arrodonirà a l’alça aquesta quantitat fins un import de 1.000.-€ en cas en que el següent dipòsit 
amb un mes més de duració respecte a aquest quedés per sota dels 1.000.-€ d’import.”

Ha de dir:
“Per a cada compte corrent o de dipòsits traspassada, el mínim entre les tres següents partides: (i) el saldo 
pendent de constitució de dipòsits; (ii) el màxim entre el 15% del total de saldos per als què s’estructuren 
dipòsits i 15.000.-€; i (iii) 25.000.-€. S’arrodonirà a l’alça aquesta quantitat fins un import de 1.000.-€ en cas 
en que el següent dipòsit amb un mes més de duració respecte a aquest quedés per sota dels 1.000.-€ 
d’import.”

A l’acord “Desè.- Modificació de les condicions dels contractes de dipòsits i comptes corrents dels clients traspas-
sables.”, a la taula referent als dipòsits VB 5 mesos, a l’apartat Import:
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On diu:
“Per a cada compte corrent o de dipòsits traspassada, el mínim entre les tres següents partides: (i) el saldo pendent 
de constitució de dipòsits; (ii) el màxim entre el 10% del total de saldos per als què s’estructuren dipòsits i 15.000.-€; 
i (iii) 25.000.-€. S’arrodonirà a l’alça aquesta quantitat fins un import de 1.000.-€ en cas en que el següent dipòsit 
amb un mes més de duració respecte a aquest quedés per sota dels 1.000.-€ d’import.”

Ha de dir:
“Per a cada compte corrent o de dipòsits traspassada, el mínim entre les tres següents partides: (i) el saldo 
pendent de constitució de dipòsits; (ii) el màxim entre el 20% del total de saldos per als què s’estructuren 
dipòsits i 15.000.-€; i (iii) 25.000.-€. S’arrodonirà a l’alça aquesta quantitat fins un import de 1.000.-€ en cas 
en que el següent dipòsit amb un mes més de duració respecte a aquest quedés per sota dels 1.000.-€ 
d’import.”

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 10 de maig del 2016

Albert Hinojosa Besolí 
President
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