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Comunicat de presă, 9 iulie 2007 
 
 

BT AEGON A PRIMIT AUTORIZATIE IN VEDEREA CONSTITUIRII CA 

SOCIETATE DE PENSII PRIVATE 
BT AEGON, cea mai nouă companie a Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, a primit autorizaţie, din 

partea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, în vederea constituirii ca societate de 

pensii private. Aceasta va activa în domeniul pensiilor obligatorii - pilonul II - şi are ca obiectiv 

poziţionarea sa printre primii cinci jucători din acest sector vizând, în acelaşi timp, o cotă de piaţă      

de 15%.  

 

Compania este coordonată de Silvia Sîrb, care, după o experienţă de peste 17 ani în domeniul     

financiar–bancar, a ales să se alăture echipei BT AEGON pe postul de Director General. „Avem un 

obiectiv clar, o strategie definită şi ştim că putem obţine rezultate doar împreună cu clienţii şi cu 

partenerii noştri. Vom folosi forţa de vânzări a Băncii Transilvania, precum şi reţeaua de asiguratori a 

companiei BT Asigurări, dar şi alte canale care ne vor facilita consolidarea pe piaţă, cum ar fi brokerii 

autorizaţi şi specializaţi în acest domeniu” afirmă Silvia Sîrb. 

 
Capitalul social al BT AEGON este de 22.984.500 lei, iar Sediul Central al companiei de pensii private 

este în Cluj-Napoca, pe Calea Dorobanţi nr. 98 – 100. 

 

Parteneriatul Banca Transilvania – AEGON a fost făcut public în ianuarie a.c., fiind primul joint-venture 

anunţat oficial pe piaţa pensiilor private, în acest an. Acesta s-a materializat prin înfiinţarea companiei 

BT AEGON, care extinde astfel paleta serviciilor financiare integrate puse la dispoziţie de        

Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA.  

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: „BT AEGON vine pe piaţă cu două 

atuuri majore, care sunt tocmai partenerii acestui proiect: Banca Transilvania – un brand puternic la 

nivel naţional, cu o reţea foarte extinsă de distribuţie şi de vânzări, formată din 390 de locaţii, 

precum şi AEGON – una dintre cele mai mari companii de asigurări din lume, cu peste 160 de ani de 

experienţă internaţională în domeniu”. 
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Banca Transilvania, în cei 13 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu reprezentare naţională, având 

în prezent 390 de unităţi şi peste 5.200 de angajaţi. Banca Transilvania se află în topul primelor 5 bănci din 

România, în funcţie de active. Este prima instituţie bancară din România cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), 

în anul 1997. Activitatea  Băncii  Transilvania  este  organizată pe trei linii principale de afaceri – persoane fizice, 

IMM şi companii mari – pentru care banca are produse şi servicii specifice, precum şi un personal dedicat. 

 www.bancatransilvania.ro 

 

. . . . . . . . . .  

 

AEGON este una dintre cele mai mari companii de asigurări de viaţă şi de pensii din lume, cu o experienţă de 160 

de ani în domeniu. Sediul Central se află în Haga - Olanda, iar în cadrul companiilor AEGON lucrează aproximativ 

27.000 de angajaţi. Principalele trei pieţe AEGON sunt Statele Unite, Olanda şi Regatul Unit al Marii Britanii, 

compania fiind prezentă şi în alte ţări, precum: Canada, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia, Spania şi 

Taiwan. Respectul, calitatea, transparenţa şi încrederea reprezintă valorile fundamentale ale AEGON, compania 

încercând în permanenţă să răspundă aşteptărilor celor peste 30.000 de milioane de clienţi şi, în acelaşi timp, 

acţionarilor, angajaţilor şi partenerilor de afaceri.  

 www.aegon.com 
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Directia Marketing, persoane de contact: 

 

Anca Rarău - Director Maketing, 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  


