
  

             
  Transformacja AIG w Polsce 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, w październiku ubiegłego roku 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. 
 

  

              Na naszym rynku Fairfax będzie działał poprzez Colonnade 
Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce pod marką 
Colonnade. Colonnade Insurance S.A. (Colonnade) jest firmą 
zarejestrowaną w Luksemburgu, należącą w całości do Fairfax, 
utworzoną w celu strategicznej ekspansji działalności 
ubezpieczeniowej Fairfax na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. 
Colonnade prowadzi obecnie działalność za pośrednictwem 
oddziałów w Czechach, Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech oraz spółki 
zależnej na Ukrainie. 
 
Trwający obecnie proces transformacji polskiego oddziału AIG w 
Colonnade w szybkim tempie dobiega końca. Planowana data 
zamknięcia transakcji to 1 lipca 2017 roku. Po dacie zamknięcia 
transakcji Colonnade będzie zarządzało istniejącym portfelem AIG w 
szczególności administrowało polisami i likwidowało szkody.  
W związku z tym wszystkie czynności związane z obsługą umów 
zawartych dziś na rzecz AIG, będą do czasu ich wygaśnięcia 
realizowane za pośrednictwem Colonnade. Ochrona 
ubezpieczeniowa pozostanie w mocy, rozpatrywanie roszczeń i 
likwidacja szkód będą się również odbywały na dotychczasowych 
zasadach. 
 

       
   

  

    

        

  

  

    

        

             
 Jednocześnie informujemy, że w ciągu następnych kilku tygodni zwrócimy się do Państwa z prośbą o zgodę 
na udostępnienie Colonnade danych dotyczących Państwa umów ubezpieczenia. Informacje te będą 
niezbędne Colonnade do przedstawienia oferty ubezpieczeniowej i sprawnej kontynuacji obsługi Państwa 
Klientów. 
 
Naszym priorytetem podczas całego okresu transformacji pozostaje utrzymanie najwyższego poziomu 
świadczonych usług zarówno obecnym, jak i przyszłym Klientom. Jednocześnie dziękuję za Państwa wsparcie i 
lojalność w procesie zmiany naszej organizacji. 
 
W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub przesyłania pytań na 
adres aig.polska@aig.com 
 

   

  Z poważaniem, 
 
Paweł Holnicki-Szulc 
Dyrektor Zarządzający 
AIG Europe Limited Oddział w Polsce 
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