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AEGON şi Banca Transilvania încheie un parteneriat în România 
 
AEGON şi Banca Transilvania semnează azi un acord pentru înfiinţarea unei companii de 

pensii private în România. Compania mixtă, în care fiecare dintre cei doi asociaţi va deţine 

50% din capital, va fi lansată în vara acestui an, anticipând introducerea sistemului 

obligatoriu de pensii private începând cu 2008. In plus, AEGON va înfiinţa în România o 

companie de asigurări de viaţă, care va încheia un acord de distribuţie cu Banca Transilvania, 

în scopul vânzării de produse co-branded, prin intermediul celor peste 340 de unităţi ale 

băncii. Compania de pensii va avea sediul central în Cluj-Napoca.  

 

Donald J. Shepard, Director General şi Preşedinte al Comitetului Executiv al AEGON N.V., 

declară: “Suntem încântaţi că putem materializa intenţia noastră de a pătrunde pe piaţa din 

România, alături de un partener puternic şi cu reputaţie, aşa cum este Banca Transilvania. 

Acest nou parteneriat confirmă interesul AEGON de a fi prezent în regiunea Europei Centrale 

şi de Est, unde preconizăm creşteri peste medie în următorii ani. Odată cu introducerea 

sistemului obligatoriu de pensii private, în anul 2008, AEGON doreşte să ofere clienţilor din 

această regiune asigurări de viaţă şi soluţii privind pensiile private, la un nivel care să le 

satisfacă cerinţele tot mai exigente”.  

 

Robert C. Rekkers, Director General, Banca Transilvania, declară: “Banca Transilvania, 

emblema Grupului Financiar BT, este un jucător activ pe piaţa financiară din România, 

oferind o gamă completă de produse şi servicii financiar-bancare. Şi de această dată, prin 

asocierea cu AEGON în vederea înfiinţării unei companii mixte de pensii private, suntem 

promotori în România, adăugând astfel valoare pentru clienţii şi acţionarii noştri”.     

 

“Parteneriatul pe care ni l-am propus cu Banca Transilvania, alături de recenta noastră 

achiziţie, o companie de gestionare de fonduri de pensii private din Polonia, va consolida 

semnificativ prezenţa noastră pe piaţa de pensii din Europa Centrală şi de Est”, afirmă        

Dr. Gábor Kepecs, Director General AEGON, Europa Centrala şi de Est, care va coordona din 

partea AEGON, demararea activităţii noii companii mixte. “Suntem nerăbdători să combinăm 

experienţa AEGON în furnizarea de soluţii inovative privind asigurările de viaţă şi pensiile, cu 
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reputaţia solidă şi capacităţile extinse de distribuţie ale Băncii Transilvania, în vederea 

valorificării la maximum a oportunităţilor de pe piaţa românească”. 

 

In cursul acestui an, după obţinerea tuturor aprobărilor necesare, AEGON şi                    

Banca Transilvania intenţionează să încheie acorduri finale cu privire la acest parteneriat.   

 

DESPRE BANCA TRANSILVANIA 

Cu o cotă de piaţă de 4.5%, Banca Transilvania este a cincea bancă din România, în funcţie 

de active. Sediul central al băncii se află în Cluj-Napoca, cel mai important oraş din 

Transilvania, iar în decursul celor treisprezece ani de activitate banca a devenit o instituţie 

financiară cu reprezentare naţională, având aproximativ 4.500 de angajaţi şi peste 340 de 

unităţi în întreaga ţară. Banca Transilvania este listată la Bursa de Valori Bucureşti şi 

reprezintă elementul central al Grupului Financiar BT, oferind servicii financiare integrate: 

servicii bancare, produse generale de asigurare (BT Asigurări aflându-se printre primele       

10 companii de asigurări non-viaţă din România) leasing, brokeraj, factoring şi management 

de active. Datorită rezultatelor remarcabile, Banca Transilvania a primit numeroase distincţii 

din partea unor publicaţii financiare importante: “Cea mai bună bancă pentru IMM-uri”, 

premiu acordat de Bucharest Business Week şi “Banca Anului 2006”, premiu oferit de Oskar 

Capital. Incepând cu anul 2002, sub conducerea olandezului Robert C. Rekkers,              

Banca Transilvania a cunoscut o evoluţie spectaculoasă atât pe segmentul de Retail, cât şi pe 

segmentele IMM şi Corporate Banking. Inovativitatea, flexibilitatea şi dinamismul sunt 

cuvintele cheie care descriu Banca Transilvania, o instituţie financiară modernă, orientată 

către clienţi.  

 

DESPRE AEGON  

AEGON este una dintre cele mai mari companii de asigurări de viaţă şi de pensii, precum şi 

un furnizor important de produse de investiţii. Noi permitem unităţilor locale să identifice şi 

să ofere produse şi servicii la nivelul exigenţelor în creştere ale clienţilor noştri, utilizând  

canale de distribuţie adaptate perfect pieţelor locale. Suntem mândri că reuşim să 

combinăm cu succes o abordare locală cu expansiunea operaţiunilor la nivel global. 

 

Având sediul central la Haga, Olanda, companiile AEGON au aproximativ 27.000 de angajaţi. 

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

mult, Grupul este prezent şi în alte ţări, precum: Canada, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, 

Slovacia, Spania şi Taiwan. Respectul, calitatea, transparenţa şi încrederea reprezintă 
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valorile fundamentale ale AEGON, compania încercând în permanenţă să răspundă 

aşteptărilor clienţilor, acţionarilor, angajaţilor şi partenerilor de afaceri. AEGON doreşte să 

promoveze un nou mod de gândire, obiectivul său fiind să devină lider în domeniu.  

 

 

 

CONTACT INFORMATION 

 
 
Group Corporate Affairs & Investor Relations 

 The Hague, the Netherlands Baltimore, the United States 

Analysts & Investors +31 (0)70 344 83 05       877 548 9668 (toll free – USA only) / +1 410 576 45 77 

Media +31 (0)70 344 83 44  

E-mail gca-ir@aegon.com ir@aegonusa.com

Website www.aegon.com

 
 
 
 
Banca Transilvania 

 Cluj – Napoca, România 

International Relations +40 264 301107, mihaela.nadasan@btrl.ro 

Marketing + 40 264 301106, anca.rarau@btrl.ro 

PR + 40 264 301146, laura.petrehus@btrl.ro 
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