Condicions i serveis del Carnet Jove 16PUNT30
Descomptes
Tens dret a l’aplicació de tots els descomptes d’Andorra publicats a l’app del Carnet Jove
Andorra.
Tens dret a l’aplicació de tots els descomptes europeus que trobaràs publicats al web del
Carnet Jove Europeu: eyca.org.
Si una empresa o entitat no t’aplica el descompte per a qualsevol motiu, i aquest està
publicat a l’app del Carnet Jove Andorra i al web eyca.org, t’has de posar immediatament
en contacte amb nosaltres i informar de la incidència.

Experiències i Activitats en xarxa
Pots participar a les experiències i a les activitats en xarxa que organitza la nostra entitat.

Regals
Cada mes pots participar als nostres concursos i guanyar regals. Els concursos amb
regals estan a l'Instagram del Carnet Jove Andorra.

Assessorament i informació
A l’app del Carnet Jove Andorra et proporcionem informació i consells d’un munt de
temes.

Compte bancari + targeta de dèbit a Crèdit Andorrà
La targeta Carnet Jove 16PUNT30 és un Carnet Jove i també és una targeta de dèbit
disponible per a joves entre 16 i 30 anys.
La targeta Carnet Jove 16PUNT30 està vinculada a l'obertura d’un compte corrent a
Crèdit Andorrà.
Característiques i condicions de la targeta Carnet Jove 16PUNT30*
Servei

Condicions
Alta del compte

Gratuïta
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Compte bancari
Manteniment del compte

Sense comissions d’administració i
manteniment de compte.
Fins als 26 anys. A partir dels 26 anys, 20
€/trimestrals (IGI no inclòs), excepte si tens la
nòmina domiciliada.

Carnet Jove

Targeta de dèbit

Cancel·lació del compte

Gratuïta

Emissió

6 €/ quota anual

Emissió

Gratuïta

Manteniment

Gratuït

Retirades a Andorra

Gratuïtes
Gratuïtes

Retirades a l’estranger

Sense comissions per part de Crèdit Andorrà
És possible que l’entitat del caixer sí que et cobri
comissió.

Transferències

Crèdits

Estalvi

Assegurança

A Andorra

Gratuïtes

A l’estranger

0,65% de l’import de la transferència
amb un mínim de 25 €. Despeses de
Swift entre 28 € i 43 €. IGI no inclòs.

Crèdit Estudis

Comissió de cancel·lació total o
parcial gratuïta

Crèdit Hipoteca

Comissió de cancel·lació total o
parcial gratuïta

Préstec Primer Negoci

Comissió de cancel·lació total o
parcial gratuïta

Crèdit Cotxe

Comissió de cancel·lació total o
parcial gratuïta

Crèdit Cotxe Verd

Comissió de cancel·lació total o
parcial gratuïta

Pla Estudiant

Primera aportació gratuïta

Pla de Jubilació

Primera aportació gratuïta

Pla de Pensions

Primera aportació gratuïta

Vida

10% durant els 6 primers mesos
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Salut

10% durant els 6 primers mesos

Baixa

10% durant els 6 primers mesos

Assegurança en viatges*
Dades generals de l’assegurança
●
●

El teu Carnet Jove 16PUNT30 inclou una assegurança en viatges gratuïta.
Àmbit: mundial, l’assegurança no és vàlida a Andorra.

●
●

Duració: per a viatges inferiors a 90 dies.
Telèfon assistència en viatge internacional: +34 934 858 516

Cobertures, límits i prima total
Garanties

Límit de despesa

Assistència mèdica i sanitària mundial*
Despeses odontològiques

7.000 €

Inclou les despeses de les proves de COVID-19

Inclòs

Transport o repatriació sanitària de ferits o
malalts

Inclòs

Repatriació assegurats acompanyants

Inclòs

Interrupció del viatge de l’assegurat per mort
d’un familiar

Inclòs

Repatriació o transport de menors de 15 anys o
disminuïts

Inclòs

Desplaçament d’un familiar en cas
d’hospitalització superior a 5 dies a Espanya

Inclòs

Despeses de l’estada a l’estranger del familiar

30 €/ dia 300 € màx.

Convalescència en hotel després
hospitalització

40 €/dia 400 € màx.

Enviament de medicaments a l’estranger

Inclòs

Repatriació o transport de l’assegurat mort

Inclòs

Repatriació de familiars acompanyants

Inclòs

Fins a 120 €
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Acompanyament en cas de repatriació en cas
de defunció, quan assegurat viatja sol

Inclòs

Avançament per compte de l’assegurat per
defensa jurídica (reconeixement de deute)

600 €

Avançament per compte de l’assegurat per
fiança penal

Fins a 4.800 €

Assessorament i enviament d’equipatges
extraviats o robats si es troben

Inclòs

Transmissió de missatges urgents respecte de
les garanties

Inclòs

Despesa primera necessitat per retràs en
l’entrega d’equipatge

100 €

Gestions per robatori de documents

50 €

* Aquesta informació no és vinculant. Consultar les condicions vigents de les promocions i de
l’assegurança a www.creditandorra.ad. L’IGI bancari és el 4.5%.
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