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Florești, Cluj – 29 ianuarie, 2013

Aegon își întărește poziția de piață din România prin transferul
portofoliilor de asigurări de viața și pensii private ale Eureko.
Aegon va prelua portofoliile de asigurări de viață și pensii private ale Eureko din România,
întărindu-și astfel poziția de pe piața locală și, implicit, din Europa Centrală și de Est.
Compania Eureko este integral deținută de grupul Achmea.
Aegon activează in România din anul 2007 și are operațiuni și în alte țari din regiune,
precum Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. În plus, Aegon și-a anunțat recent intrarea pe
piața din Ucraina, prin achiziția companiei de pe locul cinci din această piață.
Tranzacția din România va fi cel mai probabil finalizată în a doua jumătate a anului 2013,
fiind subiect al aprobării autorității regulatoare din domeniu. Portofoliile de asigurări de
viață și pensii private ale Eureko vor fi integrate în operațiunile grupului Aegon din
România.
În urma tranzacției, Aegon SAFPAP va deveni al treilea cel mai mare jucător de pe piața
locală de pensii private, cu aproximativ 650.000 de membri ai fondului, în timp ce, prin
prisma noului portofoliu, compania de asigurări de viața Aegon TUnZ, va deveni unul dintre
primii zece jucători din România.
Gábor Kepecs, CEO Aegon in Centrul si Estul Europei și membru al consiliului de
administrație al grupului a declarat: “Dată fiind creșterea cererii pentru produsele de
asigurări de viață și pensii private din România și Europa Centrala și de Est, intenționăm să
extindem expertiza recunoscută a Aegon, pentru a răspunde nevoilor în creștere ale pieței.
Completarea portofoliilor noastre actuale cu cele de asigurări de viață și pensii ale Eureko
va întări semnificativ pozitia de piață a Aegon și capacitatea noastră de a oferi soluții
financiare de lungă durată.”
Compania de asigurări de viață din România este condusă de doamna Sînziana Maioreanu,
în calitate de CEO, în timp ce managementul companiei de pensii private Aegon SAFPAP
este asigurat de domnul Marius Rațiu.

GUPUL AEGON
Având sediul central la Haga, Aegon este o companie internațională specializată în asigurări de viață, pensii private și
asset management, activă în peste 20 de piețe din America de Nord și Sud, Europa și Asia. Companiile membre ale
grupului au aproximativ 25.000 de angajați și un portofoliu de peste 47 de milioane de clienți din toată lumea.
AEGON în ROMÂNIA
Grupul Aegon are primul contact cu piaţa din România în anul 2007, când înfiinţează compania de pensii private BT
AEGON, în parteneriat cu Banca Transilvania. La începutul lui 2009 Aegon cumpără participația băncii și astfel, astăzi,
compania de pensii este deținută integral de grupul olandez.
La începutul lui 2008, se pun bazele companiei de asigurari de viață din România, iar în 2009 lansează un nou parteneriat
cu Banca Transilvania, care deschide pentru Aegon prezența în piața locală de bancassurance. Astăzi, compania
funcționează ca sucursală a companiei poloneze Aegon TUnZ, membră a grupului olandez, în urma unui proces de fuziune
finalizat în noiembrie 2012. Tot în noiembrie 2012, Aegon lansează cel de-al doilea parteneriat local, cu Citibank.
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