Szanowni Państwo,

1 lipca 2017 roku zakończył się proces transferu operacji polskiego oddziału spółki AIG
Europe Limited do Colonnade Insurance S.A.* Oddział w Polsce.
Oznacza to, że obecne umowy ubezpieczenia będą kontynuowane w AIG do końca
pierwotnie umówionego okresu ich trwania (lub wcześniejszego ich wypowiedzenia), jednak
ich administracja będzie prowadzona w imieniu AIG przez polski oddział Colonnade. Tym
samym Colonnade, z upoważnienia AIG, będzie zarządzało bieżącymi sprawami
dotyczącymi tych umów, takimi jak zmiany zakresu, obsługa szkód oraz pozostaje do
Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących umów ubezpieczenia. Od
tej chwili wszelka korespondencja dotycząca Państwa polis będzie więc prowadzona przez
Colonnade, jako strategicznego partnera AIG w regionie CEE.
Miło jest mi również poinformować, że cały dotychczasowy zespół AIG w Polsce został
przejęty przez Colonnade, co oznacza płynną kontynuację obsługi Państwa umowy przez te
same osoby w ramach nowej spółki. Wszelka korespondencja oraz rozmowy telefoniczne w
ramach dotychczasowych numerów będą prowadzone przez ten sam doświadczony zespół,
bez potrzeby jakichkolwiek zmian z Państwa strony. Colonnade prowadzi działalność w
dotychczasowej siedzibie AIG w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 111.
Chciałbym przy tej okazji podziękować za powierzenie AIG ochrony Państwa majątku i
interesów oraz zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby nasz nowy partner –
Colonnade zapewnił obsługę Państwa umowy ubezpieczenia na jak najwyższym poziomie.
Z poważaniem,

Peter King
Dyrektor Oddziału AIG w Polsce

* Colonnade to ubezpieczyciel majątkowy wchodzący w skład grupy Fairfax, w której spółką dominującą jest
kanadyjska spółka Fairfax Financial Holdings Limited („Fairfax Financial”), notowana na Giełdzie w Toronto.
Poprzez swoje spółki zależne Fairfax Financial zapewnia szeroki zakres ubezpieczeń majątkowych (w tym
odpowiedzialności cywilnej) oraz reasekuracji w wielu krajach, w tym w Kanadzie, USA, w Unii Europejskiej i
Azji. Fairfax Financial jest spółką o ugruntowanej i stabilnej sytuacji finansowej. Jej przypis składki brutto w
roku 2016 wyniósł 9,5 miliarda USD, kapitał własny był równy 11,8 miliarda USD, zaś zarządzane przez nią
aktywa na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 43,2 miliarda USD.

