
  

            
  

Transformacja AIG w Polsce 

W odpowiedzi na Państwa pytania pragniemy przekazać informacje na temat transformacji AIG w Polsce. 

Dokładamy starań, aby informacje te były rzetelne i kompleksowe. W związku z tym współpracujemy na bieżąco 

z zespołami  AIG oraz Fairfax, aby dostarczyć Państwu wyczerpujących odpowiedzi. Zachęcamy także  

do zadawania dodatkowych pytań, abyśmy mogli przekazać interesujące Państwa informacje.  
 

   

            
Co w praktyce oznacza zawarcie umowy przez Fairfax i AIG?   

W październiku 2016 r. ogłoszono partnerstwo strategiczne Fairfax Financial 

Holdings Limited  (Fairfax) z American International Group (AIG). Umowa 

obejmuje m.in. zakup aktywów operacyjnych i praw do przedłużania umów  

w Bułgarii, Czechach, Węgrzech, Polsce, Rumunii i na Słowacji. 

Po zakończeniu trwającego obecnie procesu transformacji, Fairfax stanie się 

strategicznym partnerem sieciowym wspierającym międzynarodowych 

klientów AIG w tych krajach. 
 

      
 

  

 

                    
 Pod jaką marką będzie działało przedstawicielstwo Fairfax w Polsce?  

Fairfax będzie działało w Polsce przez oddział Colonnade Insurance S.A. pod marką Colonnade. Colonnade 

Insurance S.A. jest należącą wyłącznie do Fairfax spółką ubezpieczeń majątkowych. Jej siedziba mieści się  

w Luksemburgu. Obecnie działa poprzez oddziały w Czechach, na Węgrzech, Słowacji oraz spółkę zależną  

na Ukrainie.  

W Europie Colonnade oferuje ubezpieczenia „non-life”, poprzez produkty dla klientów indywidualnych  

i korporacyjnych, w tym ubezpieczenia majątkowe, OC, mieszkaniowe, komunikacyjne, turystyczne i NNW. 

Obecnie spółka Colonnade zatrudnia ponad 200 doświadczonych specjalistów i generuje roczny przypis składki 

w wysokości ponad 40 milionów euro. Na jej czele stoi Prezes Fairfax Europy Środkowej i Wschodniej  

Peter Csakvari. 
 

   

   Kiedy Colonnade planuje rozpocząć działalność 

ubezpieczeniową w Polsce?  

W Polsce marka Colonnade ma się pojawić pod koniec drugiego 

kwartału 2017 roku. Oddział jest w trakcie rejestracji. Obecnie trwa 

proces transformacji, podczas którego spółka Colonnade Insurance 

S.A., przygotowuje się do wejścia na polski rynek ubezpieczeniowy.  

Wniosek o zgodę na rozpoczęcie działalności w Polsce został 

złożony u regulatora w Luxemburgu.  

Nowy oddział – Colonnade – zatrudni cały obecny zespół AIG. Biuro 

Colonnade będzie się mieściło pod niezmienionym adresem  

w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 111.  
 

    

  

     

       

            



Jak proces transformacji wpłynie na bieżące ofertowanie i na odnawianie polis AIG po dacie zamknięcia 

transakcji?  

Do czasu zamknięcia transakcji polski oddział AIG będzie wykonywał swoje czynności na niezmienionych 

zasadach. Po tym terminie nowe umowy ubezpieczenia będą oferowane i zawierane przez Colonnade. 

Jednocześnie podkreślamy, że naszym priorytetem podczas całego okresu transformacji pozostaje utrzymanie 

najwyższego poziomu obsługi zarówno obecnych jak i przyszłych Klientów. 
 

    

  

Co będzie się działo z umowami ubezpieczenia zawartymi przez AIG po dacie zamknięcia transakcji?  

Umowy zawarte obecnie przez AIG będą kontynuowane do czasu ich wygaśnięcia w AIG. Nie będziemy 

zmieniać Ubezpieczyciela w trakcie okresu ubezpieczenia.  

Po dacie zamknięcia transakcji Colonnade będzie zarządzało istniejącymi polisami AIG oraz wykonywało 

czynności polegające m.in. na administrowaniu nimi i obsłudze likwidacji szkód. W związku z tym wszystkie 

czynności związane z obsługą umów zawartych dziś na rzecz AIG, będą do czasu ich wygaśnięcia realizowane 

za pośrednictwem Colonnade.  
 

   

            
 Co z roszczeniami i szkodami zgłoszonymi do AIG po dacie zamknięcia transakcji?  

Podmiotem upoważnionym do prowadzenia czynności w zakresie likwidacji szkód z umów ubezpieczenia 

zawartych przez AIG, będzie spółka Colonnade Insurance SA. Likwidacja szkód z polis AIG będzie realizowana 

w oparciu o obecne procedury likwidacyjne obowiązujące w AIG, zaś osobami obsługującymi szkody będą 

obecni pracownicy spółki działając w ramach Colonnade Insurance S.A. 
 

   

     

  

    
 Z poważaniem, 

 

Patrick Mahieu 

Dyrektor Generalny 

AIG Europe Limited Oddział w Polsce 
 

     

         

 

Jeśli w przyszłości nie chcesz otrzymywać wiadomości na temat spółki AIG i produktów przez nią oferowanych, kliknij tutaj. 
Jeśli nie chcesz otrzymywać jakichkolwiek wiadomości od AIG, kliknij tutaj. 

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn 
EC3M 4AB, Wielka Brytania, reprezentowana przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział  

w Polsce, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000436014, NIP 107-00-23-828,  
siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. 

Sprawdź naszą Politykę Prywatności. 
Prawa autorskie 2013 American International Group, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

175 Water Street, New York, NY 10038 

  

 
 

http://app.www-102.aig.com/e/cu?s=1109&elqc=119&elq=e1253ab9c36c47dfb80c1adb8f02725d
http://app.www-102.aig.com/e/u?s=1109&elq=e1253ab9c36c47dfb80c1adb8f02725d
http://app.www-102.aig.com/e/er?s=1109&lid=3329&elq=e1253ab9c36c47dfb80c1adb8f02725d

