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SINTEZĂ
REZULTATE
FINANCIARE

Continuarea ﬁnanțării economiei
Creștere sustenabilă
+15,58%, față de 31 decembrie
2021, soldul creditelor acordate de
Grupul BT a atins 64,9 miliarde lei
BT a atras în prima jumătate a
anului peste 285.000 de clienți,
ajungând la 3,75 de milioane
139,5 milioane lei contribuția
subsidiarelor și participațiilor la
capital la proﬁtabilitatea Grupului
Banca Transilvania

Informații ﬁnanciare
Activele Grupului Financiar Banca Transilvania: 140,1 miliarde lei
Proﬁtul net consolidat al Grupului BT: 1.046,5 milioane lei
Proﬁtul net al Băncii Transilvania: 907 milioane lei

Aportul BT la economia României
140.000 de credite au fost acordate
de BT în primul semestru al anului

Construirea comportamentului
digital

14,17 miliarde lei valoarea
creditelor acordate clienților
persoane ﬁzice și companii
2,8 miliarde lei, aportul Băncii
Transilvania la programele
guvernamentale și schemele de
garantare pentru IMM-uri lansate
în 2022

53 milioane de plăți efectuate cu
telefonul, dublu față de aceeași
perioadă a anului 2021
3 milioane de clienţi unici
digitalizaţi, ceea ce reprezintă 82%
din clienţii BT
2,5 milioane de carduri unice în
wallet-urile BT Pay, Apple Pay,
Google Pay, Fitbit Pay şi Garmin Pay

Consolidarea și creșterea expertizei
BT Leasing
+47% creștere înregistrată la valoarea
totală cumulată a contractelor noi,
S1 2022 vs S1 2021
37% din totalul mașinilor ﬁnanțate
în S1 au fost autoturisme hybrid și full
electrice
Integrarea Țiriac Leasing și Idea::Leasing
în BT Leasing a intrat linie dreaptă

BT Mic
Pentru peste 70% din ﬁnanțări,
BT Mic este primul creditor
17% din ﬁnanțări au mers către
start-up-uri
Construirea primei bănci 100%
digitale în jurul Idea::Bank,
achiziționată în acest an.

BT Asset Management
cel mai mare
administrator de fonduri
mutuale din România
Active nete de 4,5
miliarde lei administrate
Cotă de piață de
aproape 23%

Ӧmer Tetik
Director General, Banca Transilvania
„Am continuat în primul semestru finanțarea economiei și a statului, în condițiile în care oferim randamente bune
pentru economiile păstrate la BT. Am ajuns la noi recorduri ale tranzacțiilor atât în ceea ce privește plățile cu
cardurile, cât și operațiunile companiilor, pe fondul creșterii activității băncii. Creștem pe toate segmentele de piață, în
condiții de profitabilitate și oferim clienților dobânzi competitive, în timp ce avem cea mai bună dinamică în atragerea
de noi clienți. În ciuda condițiilor provocatoare prin care trece economia, ne uităm cu încredere la perioada următoare.
Avem apetit pentru finanțare și creșterea activității BT.”
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