
  

 

            
 Transformacja AIG w Polsce - Dział Ubezpieczeń Financial Lines w Colonnade Insurance S.A 

 

                   Jak informowaliśmy Państwa w naszych 
wcześniejszych pismach, w październiku 2016 r. 
ogłoszono partnerstwo strategiczne pomiędzy 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 Słowacji. Po zakończeniu trwającego 
obecnie procesu transformacji, Fairfax stanie się 
strategicznym partnerem sieciowym wspierającym 
międzynarodowych klientów AIG w tych krajach. 
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 Polsce marka 
Colonnade ma się pojawić na początku trzeciego 
kwartału 2017 roku. 
 

       Reorganizacja działu Financial Lines 
Kilka ostatnich miesięcy było dużym wyzwaniem dla Działu 
Ubezpieczeń Financial Lines w polskim oddziale AIG. 
Stanęliśmy przede wszystkim przed koniecznością odbudowy 
oraz wzmocnienia tego kluczowego dla AIG 
departamentu.  Chciałbym z przyjemnością poinformować, że 
ten etap udało nam się zakończyć. Na początku kwietnia 
osiągnęliśmy zakładany skład osobowy, dający gwarancję 
najwyższej jakości obsługi zarówno Państwa jak i Państwa 
Klientów. W imieniu swoim oraz zespołu dziękuję za Państwa 
wsparcie, lojalność oraz cierpliwość, w niełatwym dla każdej 
organizacji procesie zmiany.   
   
Nowy, silny zespół Financial Lines 
Obecnie pracujemy dla Państwa w sześcioosobowym zespole 
profesjonalistów. W naszym składzie są długoletni pracownicy 
AIG oraz osoby, które dołączyły do nas w ostatnich miesiącach. 
Daje nam to pewność ciągłości wiedzy i doświadczenia 
pozyskanego w AIG oraz świeżego spojrzenia nowych 
pracowników. Taki zespół jest w stanie szybko i profesjonalnie 
doprowadzić do zawarcia satysfakcjonującej Państwa Klientów 
umowy ubezpieczenia. 
 

     

         

            
Z przyjemnością przedstawiam Państwu aktualny i pełen skład zespołu.  
 
Nad naszym flagowym produktem, ubezpieczeniem D&O, pieczę sprawuje Agata Grygorowicz. Agata jest 
Dyrektorem Sprzedaży tego produktu. Wspierają ją Anna Kita, która zajmuje się ubezpieczeniem D&O w zakresie 
średniego Klienta oraz Marta Równa przedstawiając oferty na większe ryzyka.  
Dodatkowo Marta opracuje dla Państwa ofertę w zakresie ubezpieczeń od ryzyka porwań i okupu oraz ryzyka 
sprzeniewierzenia dla firm komercyjnych. A tak jak do tej pory, odnowieniami ze składką do 15 tys. zł zajmuje się dział 
Rapid Renewals pod kierownictwem Marty Banaszczak. 
 
Grzegorz Szewczyk, który zasilił nasze szeregi w kwietniu, zajmuje się rozwojem i oceną ryzyk w zakresie instytucji 
finansowych, przedstawiając oferty ubezpieczeń odpowiedzialności członków zarządów, ubezpieczeń 
odpowiedzialności zawodowej oraz ryzyk sprzeniewierzenia dla tej wyspecjalizowanej branży. 
 
Zadaniem Bartłomieja Lewandowskiego jest bieżąca obsługa odnowień i nowych biznesów w zakresie ubezpieczeń 
Cyber oraz odpowiedzialności zawodowej dla wybranych profesji. Bartek konsekwentnie realizuje strategię AIG w 
promowaniu tych ubezpieczeń.  
 
Kierownictwo nad szkodami Financial Lines przejął od stycznia 2017 roku Marcin Mazurek. Kontynuujemy tym 
samym politykę i najlepsze praktyki AIG chcąc być dla naszych wspólnych Klientów aktywną pomocą w momencie, 
kiedy dojdzie do uruchomienia polisy. 
 

   

            



 
 
 
 

  

 

            
  Strategia Financial Lines AIG – Colonnade 
W związku z toczącą się reorganizacją często pytają Państwo o doświadczenie Colonnade Insurance S.A. w 
ubezpieczeniach Financial Lines. Chcę jeszcze raz podkreślić, że jedną ze strategii rozwoju Colonnade w Polsce jest 
kontynuacja oferowania ubezpieczeń odpowiedzialności członków zarządu i innych z zakresu Financial Lines. Naszą 
ambicją jest wzmocnienie obecności w tym obszarze. Razem z wysoko cenionymi partnerami na rynku 
reasekuracyjnym, pracujemy nad nowymi i korzystnymi rozwiązaniami, którymi już niebawem mamy nadzieję się 
pochwalić. Nasza przewaga konkurencyjna, a jednoczenie kapitał Colonnade, to 78 lat skumulowanego 
doświadczania naszych ekspertów, rozwiązania ubezpieczeniowe tworzone dla największych, najbardziej 
wymagających Klientów lokalnych i międzynarodowych, obsługa najwyższych najbardziej złożonych roszczeń na 
rynku polskim i innowacyjność produktowa.  Niezmiennie chcemy być dla Państwa ubezpieczycielem pierwszego 
wyboru oferując konkurencyjne składki i zakresy ubezpieczeń, do których są Państwo przyzwyczajeni. Niczego w tym 
zakresie nie zmieniamy. 
 
Podobnie jak do tej pory, pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie oferowania ubezpieczeń: 
• odpowiedzialności członków zarządu,  
• odpowiedzialności zawodowej,  
• Cyber,  
• oraz ubezpieczeń ryzyk sprzeniewierzenia dla instytucji komercyjnych i finansowych.  
 
Claims-made w Colonnade 
Zobowiązujemy się do kontynuacji polis wystawianych na zasadzie claims-made. Wraz z przejściem Państwa Klienta 
do Colonnade Insurance S.A. zachowamy te same daty ciągłości, które widnieją w polisach AIG. Aby to zrealizować, 
wraz z zapytaniem odnowieniowym poprosimy o przesłanie pozwolenia na korzystanie z dokumentów złożonych w 
AIG. W ten sposób unikniemy konieczności wypełniania nowych wniosków. Na podobnych zasadach złożymy ofertę 
ubezpieczenia dla Klientów aktualnie obsługiwanych przez inne niż AIG towarzystwo ubezpieczeniowe. 
 

    

            
    

  

       

 Z poważaniem, 
 
Robert Woźniak 
Dyrektor Działu Ubezpieczeń Financial Lines 
AIG Europe Limited Oddział w Polsce 
 

       

 


