
 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 
(υποχρεωτική ενημέρωση εκ του άρθρου 11 Π.Δ. 190/1996) 

 
 

Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ  

Διακριτικός τίτλος:  THESIS BROKERS 

Ιδιότητα διαμεσολαβητή:  ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Δραστηριότητα :     Ασφάλιση,  Ασφάλιση Μεγάλων Κινδύνων*, Αντασφάλιση*  
                                        *(απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών αρθρου 11, παρ 1,2 και 3 ΠΔ 190/2006) 

Έδρα : Ζωοδόχου  Πηγής 42, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231 

Αρ. Μητρώου Ε.Ε.Α:   220463,  Αρ. Ειδικού Μητρώου: 232 

 

Ο ως άνω ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν μετέχει, έμμεσα ή άμεσα, με οποιοδήποτε ποσοστό σε ψήφους ή μετοχικό κεφάλαιο 

ασφαλιστικής εταιρείας, ούτε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία μετέχει, έμμεσα ή άμεσα, στην επιχείρηση του. Ως Μεσίτης 

Ασφαλίσεων παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης, διερευνώντας και προσφέροντας σε κάθε υποψήφιο ασφαλισμένο 

ή πελάτη, αναλόγως την φύση του κινδύνου προς ασφάλιση, επαρκή αριθμό προτάσεων ασφαλιστικών συμβάσεων που 

διατίθενται στην αγορά. Η αξιολόγηση των προσφορών από τον ως άνω διαμεσολαβητή γίνεται αποκλειστικά  με επαγγελματικά 

κριτήρια και αμερολήπτως. Ο ως άνω ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν παρέχει συμβουλές ούτε ασκεί διανομή ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις, καθώς δεν κατέχει την σχετική πιστοποίηση. 

 

Ως Μεσίτης Ασφαλίσεων δεν δεσμεύεται συμβατικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε αποκλειστική συνεργασία με οποιαδήποτε  

ασφαλιστική επιχείρηση και ενεργεί πάντα, κατ’ εντολή του ασφαλισμένου, χωρίς να δεσμεύεται για την επιλογή της ασφαλιστικής 

επιχείρησης, καθώς απολαμβάνει νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

 

Η φύση της αμοιβής του είναι προμήθεια επί των ασφαλίστρων συμβολαίου, που λαμβάνει από την ασφαλιστική εταιρία. Ο μεσίτης 

δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. μελέτη ή τοποθέτηση ασφάλισης Μεγάλων Κινδύνων) να λάβει επιπλέον αμοιβή από τον 

ασφαλισμένο ή υποψήφιο πελάτη του, εφόσον αυτή προκύπτει ρητά από προηγούμενη έγγραφη συμφωνία τους.       

 

Συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες: 

 ΕULER HERMES HELLAS ΑΕ 

 ATRADIUS  

 COFACE 

 EΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

 ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ  

 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  

 ΑΙG ΕUROPE  

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ AΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΕΓΑ  

 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ AEAZ 

 GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. 

 INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ZΩΗΣ ΑΕ 

 ERGO A.A.E.Z 

 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε 

 PRIME INSURANCE 

 EYΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ  

 EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ. 

 DAS HELLAS ΑΑΕΓΝΠ 

 MONDIAL ASSISTANCE / AWP PC S.A. 
 

Επίσης διατηρεί συνεργασία με τις μεσιτικές εταιρίες CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Coverholder at Lloyd’s), MATRIX Broker at 

Lloyd’s, DAES LONDON INSURANCE MARKET BROKERS, KARAVIAS U/W AGENCY (Coverholder at Lloyd’s) & MEGA BROKERS SA, για 

ασφαλίσεις ή αντασφαλίσεις, μεγάλων κινδύνων και για το σύνολο των ασφαλιστών & αντασφαλιστών που συνεργάζονται  ή 

δεσμεύουν (Binders). 

 

Για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων 

του Π.Δ.190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τραπέζης της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/consumerprotection.aspx) ή στο Συνήγορο 

του Καταναλωτή (grammateia@synigoroskatanaloti.gr τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458), χωρίς να περιορίζεται η 

δυνατότητά σας να προβείτε σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων. 
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