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BT AEGON A OBTINUT AUTORIZATIA DE INFIINTARE  

A UNUI FOND DE PENSII PRIVATE IN ROMANIA  
 

BT AEGON, societate pe acţiuni înfiinţată de Banca Transilvania şi AEGON, a obţinut autorizaţia de 

lansare a noului fond de pensii cu administrare privată, VITAL. BT AEGON este una dintre primele 

companii de acest tip din România, care au obţinut autorizaţia necesară din partea Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), organul de supraveghere a modului de 

implementare în România a noului sistem de pensii private obligatorii cu administrare privată.  

 

BT AEGON va oferi pensii private începând cu data de 17 septembrie a.c. AEGON şi Banca Transilvania 

au anunţat oficial parteneriatul şi intenţia de a înfiinţa BT AEGON la începutul acestui an. Cu         

Sediul Central în Cluj-Napoca, compania are un capital social de aproximativ 7 milioane EUR şi a fost 

înregistrată oficial ca fond de pensii în luna iunie, iar prospectul fondului VITAL, care conţine structura 

fondului de investiţii, a primit aprobarea CSSPP la începutul lunii august a.c.  

 

Silvia Sîrb, Directorul General al BT AEGON, declară: “Finalizarea procesului de autorizare reprezintă 

pentru noi un prim rezultat, esenţial pentru a putea participa la construcţia sistemului privat de pensii 

în România. Ne aflăm acum în centrul fierbinte al acestui business, concentrându-ne atenţia exclusiv 

spre creşterea reţelei de vânzări prin Banca Transilvania, BT Asigurări şi brokerii de pensii. Ne focusăm, 

de asemenea, pe construcţia fidelă a sistemelor informatice şi de back office, care au o importanţă 

majoră pentru succesul proiectului nostru. După perioada pregătitoare de până acum, suntem fericiţi 

că ne aflăm în stadiul de a dovedi celor care cred în noi - acţionând cu încredere, deschidere şi 

eficienţă – că ne vom realiza obiectivele. Industria pensiilor private prinde contur, iar noi ne numărăm 

printre jucătorii principali ai acesteia, iar parteneriatele comerciale pe care le-am încheiat în cele trei 

reţele de vânzări, anume Banca Transilvania, BT Asigurări şi brokeri de pensii sunt de calitate şi 

pregătite pentru vânzarea pensiei VITAL, oferită de BT AEGON”. 

 

BT AEGON are ca puncte forte experienţa şi puterea financiară a companiei AEGON, precum şi brandul 

puternic şi a reţeaua extinsă a Băncii Transilvania.  
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Parteneriatul cu AEGON va oferi Băncii Transilvania posibilitatea de a pătrunde pe o piaţă aflată în 

continuă creştere - aceea a pensiilor – precum şi de a-şi diversifica gama de produse şi servicii 

financiare.   

 

 

DIRECTIA MARKETING 

Banca Transilvania 
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Banca Transilvania, în cei 13 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu reprezentare naţională, având 

în prezent 403 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

. . . . . . . . . .  

 

Pentru informaţii suplimentare, datele de contact sunt: 

BT AEGON 

Zoltan Kelemen, Specialist Marketing 

Tel.: 0264 302.238, e-mail: zoltan.kelemen@btaegon.ro

 

Banca Transilvania 

Anca Rarău - Director Maketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer 

Tel.: 0264 407.150, e-mail: anca.rarau@btrl.ro, laura.petrehus@btrl.ro  
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