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Praha, 1. října 2009

AIG EUROPE v České republice mění svůj název na CHARTIS EUROPE S.A.,
pobočka pro Českou republiku

Vážení přátelé,
je mi potěšením Vás touto cestou informovat o změně obchodního názvu společnosti AIG EUROPE, S. A.,
pobočky pro Českou republiku. K dnešnímu dni jsme oficiálně přijali novou značku a obchodní jméno
CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku. Nový název Chartis postupně od července 2009
přebírají všechny neživotní pojišťovny podnikající v rámci skupiny Amercian International Group (AIG).
Chartis působí v České republice prostřednictvím CHARTIS EUROPE S.A, společnosti registrované ve
Francii, dříve AIG EUROPE S.A.
Jméno Chartis je odvozeno od řeckého překladu slova mapa. Podtrhává naše dlouholeté zkušenosti
s poskytováním služeb v oblasti neživotního pojištění a schopnost přinášet každému zákazníkovi
individuální pojistná řešení na míru. Naši špičkoví specialisté dokáží inovativně řešit problémy a dokonale
znají region, ve kterém působí. Klienti tak získávají možnost vybrat si z těch nejlepších pojistných
produktů na trhu, jež jsou navíc maximálně přizpůsobeny jejich požadavkům.
Po přechodu na nový obchodní název zůstávají všechny pojistné smlouvy a podmínky pojistného krytí bez
jakýchkoliv změn. Nemění se IČ společnosti, sídlo ani bankovní spojení. Stejně tak se nemění naši
zaměstnanci. Všechny stávající pojistné smlouvy se starším obchodním názvem zůstanou platné až do
data uplynutí účinnosti. Nové pojistné smlouvy, dodatky k pojistným smlouvám, certifikáty a jiné
dokumenty budou již vydávané pod obchodním jménem Chartis.
Jedinou změnu, kterou s přechodem na nový název zaznamenáte, bude nový tvar e-mailové adresy našich
pracovníků (jmeno.prijmeni@chartisinsurance.com) a nový název našich internetových stránek
www.chartispojisteni.com.
I nadále chceme stavět na naší devadesátileté tradici a silných stránkách v podobě kvalitních pojistných
produktů, vysokého nasazení našich zaměstnanců, individuálního přístupu k zákazníkovi a inovativnímu
myšlení. Tento přístup nám přináší dlouhodobé uznání a spokojenost více než 40 milionů klientů po
celém světě.
Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a věřím, že i v budoucnu budete s našimi službami plně spokojeni.
S přátelským pozdravem,

Paride Della Rosa
Generální ředitel a vedoucí organizační složky

