
 

 Transformacja AIG w Polsce 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z zapowiedzią chcielibyśmy podzielić się z Państwem kolejną porcją  informacji związanych z realizacją 

strategicznego porozumienia zawartego pomiędzy AIG a holdingiem Fairfax. Poniżej przesyłamy odpowiedzi na 

pytania, które bardzo często padają podczas bezpośrednich rozmów z Państwem.  
 

      

 Często zadawane pytania i odpowiedzi 

 

Co będzie się działo z polisami AIG po dacie zamknięcia transakcji?  

Wszystkie zobowiązania wynikające z umów ubezpieczenia zawartych z AIG, będą do czasu

ich wygaśnięcia realizowane za pośrednictwem Colonnade w dotychczasowy sposób. Ochrona

ubezpieczeniowa pozostanie w mocy, rozpatrywanie roszczeń i likwidacja szkód będą się 

również odbywały na dotychczasowych zasadach.  
 

 

 

   

Co zrobić, aby wprowadzić zmianę w polisie AIG po dacie zamknięcia transakcji?  

Po zamknięciu transakcji, w sprawach zmian dotyczących umów zawartych z AIG należy zgłosić się

do Colonnade. Pracownicy Colonnade zostaną upoważnieni przez AIG do obsługi wszystkich bieżących polis

 na dotychczasowych warunkach i będą działać zgodnie z procedurami obecnie obowiązującymi w AIG. 

Mój klient płaci składkę ubezpieczeniową w ratach. Czy po dacie zamknięcia transakcji zmieni się bank 

i numer konta, na które powinna zostać wpłacona składka? 

Po dacie zamknięcia transakcji procedura opłacania składek za polisy AIG nie zmieni się. Numer konta do 

opłacania składki będzie nadal ten sam. 

 

Kto będzie się zajmował zmianami w polisach AIG po dacie zamknięcia transakcji?   

Zmianami w polisach AIG, po dacie zamknięcia transakcji, będą zajmować się pracownicy Colonnade.

W praktyce oznacza to, że obsługę zapewnią Państwu te same osoby, z którymi współpracujecie obecnie 

w ramach AIG. 
 

   

 Co się stanie z pracownikami AIG po dacie zamknięcia transakcji?  

Nowa firma – Colonnade zatrudni dotychczasowy zespół AIG. W związku z tym

kontakty zewnętrzne, jak i obsługa procesów wewnątrz firmy będą wykonywane

przez te same, dobrze Państwu znane osoby. Biuro Colonnade będzie mieściło się

w dotychczasowej lokalizacji AIG, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 111. 
 

 

 Jest nam miło poinformować Państwa, że zarówno Colonnade jak i AIG będą obecne podczas

jubileuszowego Kongresu Brokerów w Mikołajkach. Już dziś zapraszamy na wspólne stoisko Colonnade

Insurance S.A. (Colonnade)  i AIG. Zapraszamy Państwa do rozmów i dyskusji, chętnie poznamy Państwa

oczekiwania dotyczące nowej organizacji. Jednocześnie mamy nadzieję, że spodobają się Państwu

przygotowane przez nas kongresowe atrakcje.  

Pozostaję do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości. Zachęcam również

do kierowania pytań na adres aig.polska@aig.com 

 

Z poważaniem, 

 

Paweł Holnicki-Szulc 

Dyrektor Zarządzający 

AIG Europe Limited Oddział w Polsce 
 


