ADDENDA A L’ACORD SECTORIAL PROMOGUT PER L’ASSOCIACIÓ DE BANCS ANDORRANS
SOBRE L’AJORNAMENT D’OPERACIONS DE FINANÇAMENT DE CLIENTS AFECTATS
ECONÒMICAMENT PEL CORONAVIURS SARS-COV-2 (COVID-19)

ANTECEDENTS

En el context de la de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
(COVID-19), en data 11 de juny del 2020 les entitats integrades a l’Associació de Bancs Andorrans
van aprovar en Assemblea General, una carència sectorial, de caràcter privat i contractual, per
a posar a disposició dels seus clients un mecanisme que permetés ajornar els pagaments de
préstecs o crèdits als afectats econòmicament per la Covid-19 (“Acord Sectorial”).
Aquest mecanisme de “carència sectorial privada” adoptat segueix una configuració, abast,
efectes i normativa aplicable en aplicació de les directrius sobre el tractament de les carències
públiques i privades aprovades per l’Autoritat Bancària Europea en data 2 d’abril de 2020
(“Directrius de l’EBA”).
L’Acord Sectorial preveu que les carències es puguin sol·licitar a les diferents entitats bancàries,
complint una sèrie de requisits subjectius i objectius, fins el dia 31 de juliol.
Per tal de donar un suport continuat a les mesures preses per la banca d’ajornament dels
pagaments de préstecs o crèdits front a la situació extraordinària que s’està vivint arreu
d’Europa i garantir un tractament adequat dels sol·licitants de les carències, en data 18 de juny
del 2020 l’Autoritat Bancària Europea va decidir prorrogar la data d’aplicació de les Directrius
EBA a 30 de setembre del 2020.
Amb la finalitat de dotar a l’Acord Sectorial de la necessària homogeneïtat amb les Directrius
EBA i el què apliquen països de l’entorn, les entitats integrades a l’Associació de Bancs Andorrans
acorden el següent:

OBJECTE ÚNIC DE L’ADDENDA

PRIMER.- MODIFICACIÓ DEL TERMINI DE SOL.LICITUD
Es modifica el termini per a sol·licitar les carències previst a l’Acord Sectorial pacte Quart intitulat
“Mode d’Implementació” a 30 de setembre del 2020, en línia amb la pròrroga aprovada
d’aplicació a les Directrius EBA.
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SEGON.- APROVACIÓ
Aquesta Addenda a l’Acord Sectorial s’ha aprovat en sessió ordinària de l’Assemblea General de
l’Associació de Bancs Andorrans del dia 17 de juliol de 2020.
L’Associació de Bancs Andorrans publicarà en la seva pàgina web l’Addenda a l’Acord Sectorial.

Andorra la Vella a 17 de juliol del 2020
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