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El procés d’integració de BSA BANC, SA al Grup 
MoraBanc ja s’ha completat. Aquesta operació 
va començar amb la compra del 51 % d’accions 
de BancSabadell d’Andorra a finals de 2021. 
Posteriorment, amb la compra de les accions de les 
persones accionistes minoritàries que es van acollir 
a l’oferta de MoraBanc, l’accionariat del grup 
quedarà estructurat en el moment de la fusió amb 
un 96 % d’accionistes de les famílies fundadores i 
un 4 % d’accionistes provinents de BSA. 

Aquesta integració és excepcional, ja que uneix 
dues entitats en creixement, sòlides i amb models 
de fer banca d’èxit. L’objectiu és esdevenir el 
primer banc d’Andorra per als nostres clients, la 
millor inversió per al nostre accionariat i la millor 
empresa per al nostre personal. Un grup bancari 
més fort, clarament compromès amb Andorra que 
tingui encara més opcions i recursos per esdevenir 
el motor d’iniciatives de particulars, empreses i 
institucions. 

INTEGRACIÓ DE BSA BANC, SA A MORA BANC GRUP, SA

L’operació d’integració de BSA per part de 
MoraBanc es fa sumant. Per una banda, MoraBanc 
integra un equip important de professionals i, per 
l’altra, ha obert el seu accionariat. La suma de les 
dues entitats ha donat lloc a una firma líder en 
beneficis, solvència, recursos domèstics gestionats, 
i rendibilitat amb capacitat de creixement i fortalesa 
per fer front als reptes futurs.

El procés d’integració s’ha allargat en el temps 
per generar una estructura bancària i uns resultats 
sòlids. L’objectiu és formar un equip únic que 
incrementi la creació de valor i millori l’atenció 
als clients, però també unificar una cartera de 
productes i serveis que aporti un valor afegit. 

En aquest espai trobareu informació actualitzada 
sobre tot el procés d’integració i les respostes a 
les preguntes més habituals relacionades amb 
l’operativa bancària.

Us agraïm la vostra confiança.

Andorra la Vella, 11 de novembre de 2022
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QUINS SÓN ELS PROPERS PASSOS

Quin és el procediment 
a partir d’ara?

RESPOSTA A LES PREGUNTES MÉS HABITUALS
BSA ha passat a formar par t del Grup MoraBanc 
i actualment vostè ja és client de MoraBanc. 

El projecte de fusió ja s’ha completat i BSA ha estat 
absorbida per MoraBanc.

Les oficines que eren de BSA es mantindran després 
de la integració i es vetllarà per mantenir les gestores 
i els gestors tant com sigui possible.

Sí, la gestora o el gestor que teníeu a BSA abans de 
la integració és qui continuarà gestionant les vostres 
peticions i demandes, en la majoria dels casos. 
Tanmateix, caldrà signar un contracte de comunicació 
a distància per poder continuar operant per correu 
electrònic amb aquesta persona.

OFICINES I GESTORS PERSONALS

Em canviaran el gestor o la 
gestora de BSA? Hauré d’anar 
a una altra oficina?

Quan hagi de demanar un servei 
o producte, ho segueixo fent amb  
el meu gestor o gestora habitual?

Sí. Actualment sou client de MoraBanc i podeu fer la 
vostra operativa a totes les oficines que té l’entitat 
al país.

Podreu fer ús de tota la xarxa de caixers de MoraBanc 
amb tota l’operativa habilitada.

Puc operar a través de 
les oficines de MoraBanc? 
I dels seus caixers?
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Es mantenen les condicions dels comptes i les tarifes 
aplicables pels serveis que tinguéssiu vigents a la 
data de la fusió. Ara bé, en alguna de les tarifes hi 
pot haver algun canvi en el període de liquidació.

No, les llibretes d’estalvi no es mantenen.

Les condicions del compte 
que tenia a BSA canvien?

Es mantenen les llibretes 
d’estalvi?

PRODUCTES I SERVEIS

Canvien els números 
de compte que tenia a BSA?

La numeració dels vostres comptes (IBAN) ha canviat. 
Tanmateix, aquest canvi no afecta ni les domiciliacions 
ni les ordres permanents que pugueu tenir, atès que 
es traspassaran automàticament al nou número de 
compte sense haver de fer cap gestió. 

Al llarg dels dies posteriors a la integració operativa, 
se us comunicaran els nous IBAN. Els podeu consultar 
a la banca a distància de MoraBanc i també podeu 
demanar una targeta identificativa amb el nou número 
a qualsevol de les nostres oficines. 

Passada la integració, els horaris d’atenció al públic 
de totes les oficines de MoraBanc són els següents:

Quins horaris d’atenció 
al públic hi ha?

Oficines De dilluns a dijous Divendres

Andorra la Vella, Sant Julià, Escaldes, 

Encamp, La Massana, Ordino i Canillo

8.30 h a 14.30 h
15.30 h a 17.45 h (amb cita prèvia)

8.30 h a 13 h

Pas de la Casa 9.15 h a 14.30 h
1 5.30 h a 17 h (amb cita prèvia)

9.15 h a 13 h
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Les targetes de crèdit de BSA es podran continuar 
utilitzant amb normalitat però no es podrà recórrer al 
servei d’ajornament temporal de les compres. Hi ha 
altres operatives relacionades amb les targetes que 
podrà sol·licitar via el seu gestor, la seva gestora o la 
banca online.

A partir d’ara, rebreu les liquidacions de la targeta de 
crèdit l’últim dia hàbil del mes en comptes de fer-ho 
a principis del mes següent com rebíeu ara.

A partir d’ara, l’emissió de noves targetes és amb la 
marca MoraBanc, també en cas de pèrdua o caducitat. 
A MoraBanc, les noves targetes s’han d’activar des de 
l’oficina o els caixers de l’entitat.

L’aplicació Bsanet.ad continua funcionant normalment 
després de la integració. Els arxius de remeses que 
estiguin pendents de processar perquè tenen dates 
valor posteriors a la data d’integració es conservaran i 
s’enviaran en el mateix format per ser processats a partir 
del 14 de novembre, des de MoraBanc.

El sistema de MoraBanc ha estat adaptat per gestionar 
les remeses provinents de BSA.

Puc fer servir les meves 
targetes normalment?

Puc fer una nova targeta 
BSA si la perdo o caduca? 

Hi ha algun canvi 
en la gestió de remeses?

No, les targetes de crèdit i dèbit vigents de BSA es 
mantenen fins a la seva caducitat.

He de canviar les targetes 
de crèdit  o de dèbit de BSA?

No, els comptes no s’integraran de forma automàtica. 
Amb el vostre gestor o la vostra gestora personal 
podeu agrupar-los de la manera que cregueu 
convenient. Tingueu en compte que si opteu per 
cancel·lar algun dels comptes, haureu de gestionar 
directament el canvi de les domiciliacions amb 
l’emissor del rebut. 

Si soc client compartit, 
els meus comptes  
quedaran integrats?
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Sí, es mantenen els terminals Mpos. El terminal Mpos 
(punt de venda mòbil) és un telèfon intel·ligent, 
tauleta o dispositiu sense fil dedicat, que realitza les 
funcions d’un terminal de punt de venda electrònic 
(terminal TPV) sense fil.

Els terminals 
Mpos es mantenen? 

Els comerços que fem servir 
el servei de recollida d’efectiu 
per part de Menta hem de fer 
alguna gestió per mantenir 
aquest servei?

Es poden fer servir els xecs 
emesos amb anterioritat a 
la integració sota la marca 
BancSabadell d’Andorra?

Hi ha algun canvi en els 
xecs/pagarés en format carta?

No, no cal fer cap gestió. El servei es manté amb 
les mateixes condicions que teníeu abans de la 
integració. Podeu mantenir els mateixos fulls de 
recollida d’efectiu fins que se us canviïn per uns de 
nous amb la marca MoraBanc.

Els xecs i pagarés que estiguin emesos abans de 
la integració es poden cobrar normalment. De la 
mateixa manera, en cas de tenir xecs o talonaris 
del compte de BSA, aquests es poden continuar 
utilitzant sense necessitat de canviar-los per nous 
sota la marca MoraBanc.

Els xecs i pagarés han de seguir el format normalitzat 
informat per Andorran Banking des del passat 
dia 30 de juny de 2022. Es poden consultar les 
especificacions al web d’Andorran Banking.

No cal que canvieu manualment la distribució de 
vendes del vostre TPV. El percentatge que teníeu 
assignat a BSABANC se sumarà automàticament al 
percentatge que teníeu a MoraBanc. La tecla 8 ja no 
estarà operativa. 

L’operativa és la mateixa si bé hi haurà algunes 
diferències en la liquidació de les operacions 
efectuades en cap de setmana.

L’import de les vendes es rebrà de forma acumulada 
al compte on hi passa més volum d’operacions de 
targetes.

He de tornar a configurar el 
meu TPV? Hi ha algun canvi en 
l’abonament de la facturació?

https://www.andorranbanking.ad/wp-content/uploads/2021/12/Document-normalitzat-de-xec-personal-i-pagar%C3%A9.pdf
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No, les garanties donades per BSA les assumirà 
MoraBanc. Si necessiteu executar-les, ho podeu 
sol·licitar a qualsevol oficina de MoraBanc, es cursarà 
la petició i, un cop rebut el vistiplau jurídic, s’abonarà.

Els plans de pensió i de jubilació passen a ser 
assumits per MoraBanc Assegurances com a 
successora d’Assegurances Segur Vida i es mantenen 
les condicions que teníeu. Podreu consultar-ne la 
posició des de MoraBanc Digital.

Si soc beneficiari d’un 
aval del BSA, hauré 
de fer alguna gestió?

Els plans de pensions 
i de jubilació tenen algun 
canvi?

No, els préstecs, les hipoteques i altres préstecs i 
crèdits es mantindran amb les mateixes condicions 
fins al seu venciment.

Hi ha algun canvi en 
els préstecs personals 
i hipoteques de BSA?

Els serveis específics o en 
exclusiva que presta BSA 
com Paylink i BSAnet tenen 
continuïtat?

Sí, aquests serveis es mantenen. En determinats ca-
sos, MoraBanc disposa de serveis equivalents. En 
aquest cas, s’aniran migrant paulatinament cap a les 
plataformes de l’entitat.
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La fusió no ha implicat cap modificació en la 
vocació inversora dels fons d’inversió gestionats 
per BSA Inversions, ni en la seva política d’inversió. 
Tampoc no afecta el patrimoni invertit en el fons, les 
comissions establertes ni la rendibilitat obtinguda 

El llistat de fons i la seva nova denominació es detalla a continuació:

Les inversions en fons d’inversió de BSA es mantenen 
o han passat a ser altres fons de MoraBanc?

AFA NOM ACTUAL NOVA DENOMINACIÓ

0001-06 BSA INVERSIÓ, FI - BORSA INTERNACIONAL MORA INVERSIÓ, FI - BORSA INTERNACIONAL

0076 BSA MONETARI USD MORA MONETARI DÒLAR, FI

0001-07 BSA INVERSIÓ, FI - EUROPA ACTIVA MORA INVERSIÓ, FI - EUROPA ACTIVA

0001-08 BSA INVERSIÓ, FI - BORSA AMERICANA MORA INVERSIÓ, FI - BORSA AMERICANA

0001-03 BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 25 MORA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 25

0001-04 BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 50 MORA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 50

0001-02 BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 70 MORA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 70

0066-01 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI-STA MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, STA

0009 BSA MONETARI PLUS FI MORA MONETARI PLUS, FI

0066-03 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- ESTALVI CAPITAL GARANTIT MORA INVERSORS QUALIFICATS ESTALVI CAPITAL GARANTIT 

0001-10 BSA INVERSIÓ, FI - RENDA FIXA EURO MORA INVERSIÓ, FI - RENDA FIXA EURO

0001-11 BSA INVERSIÓ, FI - FUTUR SOSTENIBLE MORA INVERSIÓ, FI - FUTUR SOSTENIBLE

0001-12 BSA INVERSIÓ, FI - NOVES TECNOLOGIES MORA INVERSIÓ, FI - NOVES TECNOLOGIES

0001-13 BSA INVERSIÓ, FI – ÀSIA MORA INVERSIÓ, FI - ÀSIA

0066-04 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- RENDIMENT PREMIUM BANC SABADELL MORA INVERSORS QUALIFICATS FI,  
RENDIMENT PREMIUM BANC SABADELL

0066-14 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- RENDIMENT PREMIUM IV MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM IV

0066-15 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- RENDIMENT PREMIUM V MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM V

0066-17 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- RENDIMENT PREMIUM VII MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM VII

0066-18 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- RENDIMENT PREMIUM VIII MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM VIII

0066-22 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- RENDIMENT PREMIUM XII MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XII

0066-24 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- RENDIMENT PREMIUM XIV MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XIV

0066-25 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- RENDIMENT PREMIUM XV MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XV

0066-26 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- RENDIMENT PREMIUM XIX MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XIX

0066-27 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- RENDIMENT PREMIUM XX MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XX

0066-28 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- RENDIMENT PREMIUM XXI MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XXI

0066-29 BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI- TRESORERIA MORA INVERSORS QUALIFICATS FI, TRESORERIA

0140-01 SICAV I SABADELL D'ANDORRA, SA MULTIACTIU I SICAV I MORA, SA MULTIACTIU I

0149-02 SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA - Estructurats II SICAV II MORA, SA, ESTRUCTURATS II

0149-05 SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA - Estructurats V SICAV II MORA, SA, ESTRUCTURATS V

0149-07 SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA - MULTIACTIU PRIVAT I SICAV II MORA, SA, MULTIACTIU PRIVAT I

0149-08 SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA - MULTIACTIU PRIVAT II SICAV II MORA, SA, MULTIACTIU PRIVAT II

0149-09 SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA - MULTIACTIU PRIVAT III SICAV II MORA, SA, MULTIACTIU PRIVAT III

fins a la data. Ara bé,  heu de tenir en compte 
que les denominacions dels fons s’han modificat, 
canviant «BSA» o «Sabadell d’Andorra» per «Mora» 
(per exemple, «BSA monetari Plus, FI» ha passat a 
denominar-se «Mora Monetari Plus, FI»). 
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No. El servei de banca a distància de BSA ha deixat 
de funcionar i podeu fer tota l’operativa a distància 
des de la banca online de MoraBanc. Podeu 
accedir-hi amb les mateixes claus que fèieu servir a  
‘A Online entrant a l’àrea de clients de  
www.morabanc.ad i també per l’app de MoraBanc. 
Per motius de seguretat, el primer dia que entreu 
a MoraBanc Digital després de la integració, se us 
demanarà de canviar la contrasenya. 

No. Ara que la integració ja s’ha completat, teniu 
accés a la banca online de MoraBanc i a tota 
l’operativa a distància des de la plataforma de banca 
a distància de MoraBanc, tant per web com per l’app 
amb les mateixes credencials que fèieu servir a 
‘A Online. 

No, les targetes de coordenades de BSA ja no 
són operatives. A MoraBanc Digital la signatura 
d’operacions es fa mitjançant la mateixa clau d’accés 
a la plataforma, quan es tracta d’operacions entre 
comptes d’una mateixa persona titular, i, per a altres 
operacions, mitjançant la introducció del codi OTP 
que es rebrà via SMS al mòbil de la persona usuària. 

BANCA DIGITAL I ATENCIÓ AL CLIENT

La banca digital ‘A Online 
i l’app de BSA continua 
funcionant?

He de donar d’alta un nou servei 
de banca online a MoraBanc?

Mantinc la meva targeta 
de coordenades per signar 
operacions?

Sí. Es manté el número de telèfon, tot i que les 
trucades s’atendran des del servei d’atenció als 
clients de MoraBanc, que també podeu contactar 
directament trucant al 884 884.

Sí, podeu fer el mateix tipus de gestions, tot i que 
algunes operatives requereixen que les habiliti el 
vostre gestor o gestora personal. 

El servei d’atenció al client 
de BSA es manté?

Puc fer la mateixa operativa que 
feia a BSA a MoraBanc Digital?

http://www.morabanc.ad
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Com a conseqüència de la Fusió, s’han assignat als 
socis de BSA accions de la classe F de nova emissió 
de Mora Banc Grup, SA de SEIXANTA EUROS AMB 
DEU CÈNTIMS (60,10.- EUR) de valor nominal cada 
una, amb els mateixos drets polítics i econòmics que 
la resta d’accions de MoraBanc.

Tal com consta en el projecte comú de fusió, 
qualsevol accionista de BSA que, d’acord amb el 
tipus de bescanvi de 0,357052 per cada acció de BSA i 
tenint en compte el nombre d’accions de BSA de què 
éreu titular, (i) no tinguéssiu dret a rebre un nombre 
enter d’accions de MoraBanc o (ii) havent rebut un 
nombre enter d’accions de MoraBanc us sobrés un 
nombre d’accions de BSA que no sigui suficient per 
tenir dret a rebre una acció addicional de MoraBanc, 
heu rebut o rebreu, per aquestes accions sobrants, 
una compensació en diners per import de 266,70 € 
per acció.

Rebreu una comunicació per escrit on es detallarà 
el nombre d’accions de nova emissió de Mora Banc 
Grup, SA que us han estat assignades i l’import de la 
compensació en diners que se us ha abonat o se us 
abonarà al compte que teníeu informat a BSA Banc, 
SA i en el que se us han estat pagant els dividends. 

La convocatòria a les juntes d’accionistes es cursarà 
per escrit a tots els socis i sòcies al domicili que figura 
en el llibre registre d’accions, ja sigui per correu 
certificat o bé per missatgers, però sempre amb avís 
de recepció. També és vàlida la convocatòria cursada 
per burofax, per correu electrònic, o altres mitjans 
telemàtics, que permetin assegurar la tramesa de la 
mateixa i el seu contingut, quan la persona sòcia 
hagi facilitat un número de fax o una adreça de 
correu electrònic amb aquesta finalitat.

ACCIONISTES DE MORABANC

Sóc un nou accionista 
de MoraBanc. Com es farà 
el bescanvi? 

Com se m’informarà de les 
accions que em pertoquen?

Com se m’informarà 
de les noves juntes?
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AVÍS A DIPOSITANTS I INVERSORS

De conformitat amb l’establert a la Llei reguladora 
del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del 
Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions, posàvem 
en coneixement de les persones dipositants i 
inversores, en relació amb els vostres dipòsits i les 
vostres inversions elegibles, del dret que teníeu 
per retirar-los o transferir-los a una altra entitat, 
exclusivament per l’import que superés el nivell dels 
imports garantits, sense cap tipus de cost, inclosos 
tots els interessos meritats i els beneficis obtinguts 
fins al moment de la fusió, durant un termini de 3 
mesos des de la data de comunicació que vau rebre 
a l’estiu.

Quina repercussió tindrà 
la integració amb el sistema 
de garantia d’inversions?

S’ha habilitat l’espai de l’accionista dins del web de 
MoraBanc on hi trobareu la informació relacionada 
amb les juntes d’accionistes i altra informació del 
grup que pugui ser del vostre interès.

Tanmateix, us podran atendre personalment 
a l’oficina de l’accionista, i per telèfon,  
trucant al 884 884, o bé per correu electrònic a  
accionistes@morabanc.ad

Amb qui puc contactar si tinc 
qualsevol dubte o comentari 
com a accionista?
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