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“Este o perioadă de relansare a României, iar Banca Transilvania a contribuit din nou, crescând finanţările şi volumul 
operaţiunilor peste media pieţei. Suntem banca românilor, procesăm un volum de operaţiuni vital pentru economie şi 
avem peste 7 milioane de români acţionari direcţi şi indirecţi. Suntem optimişti în legătură cu dezvoltarea economiei şi a 
ţării, aşa încât punem umărul la continuarea creşterii lor şi la reducerea decalajelor faţă de Vestul Europei.”

Informaţii financiareFocus în 2021

Activele Grupului Financiar BT: 
115,3 miliarde lei

Profitul net consolidat al Grupului BT: 
1.015,5 milioane lei

Profitul net al Băncii Transilvania: 
901 milioane lei

Eficiența operațională (cost/venit): 
46,7% 

Peste 114.000 de credite acordate 
clienților  

3,14 milioane de clienți persoane 
fizice au ales să lucreze cu BT

360.000 de clienți IMM & Micro 
și 11.000 de clienți corporate 
fac business cu Banca Transilvania

Peste 4,8 miliarde lei au finanțat 
companiile românești

560 milioane lei acordați pentru 
susținerea afacerilor prin IMM Invest 
și AGRO IMM Invest

648 milioane lei finanțări acordate 
prin programele cu garanții 
și fonduri europene

Finanțarea și susținerea românilor

BT, partener stabil pentru 
mediul business

Gradul de digitalizare 
al clienților BT

27 milioane de plăți cu telefonul 
făcute de români în semestrul I 

Peste 2,3 milioane de clienți 
folosesc cel puțin una dintre 
soluțiile digitale BT 

1,4 milioane de persoane folosesc 
aplicația BT Pay
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2,7 miliarde lei contribuția BT 
la bugetul de stat în ultimii 5 ani

Aproape 15 milioane lei s-au întors 
în comunitate prin donații

BT Pay continuă contribuția la 
schimbarea comportamentelor 
de plată ale românilor: 
numărul plăților făcute cu telefonul 
s-a triplat în semestrul I 2021 față de 
semestrul I 2020 

Impactul BT în comunitate

Finanțarea clienților

Contribuţie la creşterea 
gradului de digitalizare

Susținerea comunităților

Consolidarea sectorului 
bancar 


