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Comunicat de presă 
 

GROUPAMA, IN NEGOCIERI EXCLUSIVE 
PENTRU CUMPARAREA COMPANIEI  BT ASIGURARI  

 

Cluj-Napoca, 5 octombrie 2007. Banca Transilvania şi Groupama, una dintre cele mai 

mari companii de asigurări europene, negociază pentru vânzarea, respectiv cumpărarea 

companiei BT Asigurări. Pentru achiziţionarea acesteia s-au înscris alte câteva grupuri 

financiare străine care doresc să investească în domeniul asigurărilor sau să-şi extindă 

activitatea pe piaţa din România. 

 

BT Asigurări face parte din Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA. Infiinţată în anul 

1994, sub numele de SAR Transilvania, şi-a definit ca obiect de activitate vânzarea de 

produse de asigurare destinate tuturor categoriilor de clienţi, fie că e vorba de companii 

sau de persoane fizice. Are Sediul Central în Cluj-Napoca şi deţine o reţea naţională 

formată din aproape 300 de locaţii. BT Asigurări se află în top 10 companii de asigurări 

din România şi a încheiat primul semestru al acestui an cu o cifră de afaceri de 132,3 

milioane de lei - aproape 40 de milioane de EUR - în creştere cu 44% faţă de aceeaşi 

perioadă a anului 2006.   

 

Groupama, compania aflată în negocieri exclusive pentru cumpărarea BT Asigurări, se 

situează pe locul trei în clasamentul celor mai mari companii franceze de profil. 

Prezentă pe piaţă încă din sec. al XIX-lea, şi-a început activitatea ca societate mutuală 

de asigurări, dezvoltându-se continuu ca firmă modernă şi oferind întreaga paletă de 

produse de asigurări, în Franţa. Compania Groupama are reprezentanţe şi în Grecia, 

Italia, Marea Britanie, Portugalia, Spania, Ungaria, Turcia, China şi Vietnam. Veniturile 

din primele de asigurare înregistrate de Groupama în 2006 au fost de 14,2 miliarde 

EURO.  

 

Banca Transilvania este asistată in procesul de vânzare de Capital Partners, Deloitte si 

casa de avocatura Musat & Asociatii. 

 

DIRECTIA MARKETING, Banca Transilvania 
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Directia Marketing a Băncii Transilvania,  

persoane de contact: 

Anca Rarău - Director Marketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer, Banca Transilvania 

Tel.: 0264 407 150, fax: 0264 407 179 

E-mail: anca.rarau@btrl.ro, laura.petrehus@btrl.ro  

 

 

 


