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Ερώτηση 1. 

 Ποιο από τα παρακάτω αληθεύει όσον αφορά στην αποτίμηση των προβλέψεων ασφαλίστρων :  

Α. Δεν περιλαμβάνεται πρόβλεψη της πιθανότητας οι ασφαλισμένοι να ασκήσουν τυχόν δικαιώματα      

επέκτασης ή ανανέωσης σύμβασης ή ακύρωσης σύμβασης πριν από το τέλος της περιόδου κάλυψης. 

Β. Δεν περιλαμβάνεται πρόβλεψη για λανθάνουσες απαιτήσεις. 

 

Γ. Λαμβάνονται υπόψη μελλοντικά συμβάντα για τα οποία εγείρονται απαιτήσεις, μόνο όταν η κάλυψη έχει 

έναρξη ισχύος πριν από την ημερομηνία αποτίμησης, 

 

Δ. Δεν λαμβάνονται υπόψη μελλοντικά συμβάντα για τα οποία εγείρονται απαιτήσεις όταν η κάλυψη έχει 

έναρξη ισχύος μετά από την ημερομηνία αποτίμησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία  η 

ασφαλιστική επιχείρηση έγινε συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση που παρέχει την κάλυψη. 

Ε. Όταν η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών εισροών υπερβαίνει την παρούσα αξία των 

μελλοντικών ταμειακών εκροών, οπότε η βέλτιστη εκτίμηση της πρόβλεψης ασφαλίστρων είναι αρνητική, 

δεν εκτιμάται  περιθώριο κινδύνου. 

 

Ερώτηση 2. 

Με βάση το πλαίσιο Φερεγγυότητας II, ποιο από τα παρακάτω αληθεύει : 

Α. Το περιθώριο κινδύνου πρέπει να υπολογίζεται διασφαλίζοντας ότι η αξία των τεχνικών προβλέψεων 

συγκεκριμένων υποχρεώσεων ισοδυναμεί με εκείνο το ποσό, το οποίο θα απαιτούσε ασφαλιστική 

επιχείρηση προκειμένου να αναλάβει τις υποχρεώσεις αυτές. 

 

Β. Το περιθώριο κινδύνου αποτελεί πρόσθετο τμήμα στον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων.  

Γ. Η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση πρέπει να διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο χρηματοοικονομικών 

πόρων, το οποίο στις ασφαλίσεις ζημιών προσδιορίζεται από τη βέλτιστη εκτίμηση των υποχρεώσεων. 

Δ. Γενικοί και ειδικοί περιορισμοί τίθενται για τη σύνθεση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων. 

Ε. Η αποτίμηση των στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων στηρίζεται αποκλειστικά στις τιμές αγοράς. 
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Ερώτηση 3.  

Με βάση το πλαίσιο Φερεγγυότητας II, όσον αφορά στην ταξινόμηση κινδύνων ποιο από τα παρακάτω 

αληθεύει : 

Α. Ο διαχωρισμός των υποχρεώσεων που προκύπτουν από πολυασφαλιστήρια συμβόλαια είναι 

απαραίτητος. 

Β. Κατά τον καθορισμό της κατηγοριοποίησης λαμβάνονται υπόψη τα ενσωματωμένα στις συμβάσεις 

δικαιώματα και εγγυήσεις και οι σχετικοί παράγοντες κινδύνου των υποχρεώσεων. 

Γ. Για τους σκοπούς του υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων το πλέον κατάλληλο επίπεδο στο οποίο 

πρέπει να διενεργείται η αξιολόγηση της σημαντικότητας των κινδύνων, είναι το επίπεδο των επιμέρους 

κατηγοριών δραστηριοτήτων. 

Δ.  Κατά την αξιολόγηση της σημαντικότητας των κινδύνων δεν λαμβάνεται υπόψη ένας κίνδυνος που 

θεωρείται ασήμαντος για το σύνολο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης. 

Ε. Παραδοχές που εξάγονται σε επίπεδο των ομοιογενών ομάδων κινδύνου δεν μπορούν να εφαρμόζονται 

σε μεμονωμένα ασφαλιστήρια. 

 

Ερώτηση 4 

 Στο  πλαίσιο Φερεγγυότητα II, στην αρμοδιότητα της αναλογιστικής λειτουργίας εντάσσεται: 

Α. Η υποχρέωση υπολογισμού της κεφαλαιακής απαίτησης για την ενότητα του ασφαλιστικού κινδύνου. 

Β. Η υποχρέωση ανάπτυξης και επικύρωσης των τιμολογίων. 

Γ. Η υποχρέωση επιλογής των αντασφαλιστικών συμβάσεων των ασφαλίσεων ζωής. 

Δ. Η υποχρέωση αξιολόγησης των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων που περιλαμβάνονται στις 

ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις.  

Ε. Η διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ της διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τα όρια 

ανοχής στον κίνδυνο της ασφαλιστικής επιχείρησης.  

 

Ερώτηση 5 

 Στο  πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ ποια από τα παρακάτω αληθεύουν: 

Ι. Η απουσία διαφοροποίησης στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων ενισχύει τον 

κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου. 

ΙΙ. Η απουσία συγχρονισμού μεταξύ του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων ενισχύει τον κίνδυνο επανεπένδυσης. 

ΙΙΙ. Η απουσία λειτουργικού κινδύνου προϋποθέτει την απουσία νομικού και στρατηγικού κινδύνου. 

  Α. Το Ι           Β. Το ΙΙ         Γ. Το ΙΙΙ          Δ. Το Ι & ΙΙ   Ε. Το ΙΙ & ΙΙΙ 
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Ερώτηση 6. 

Κατά τον υπολογισμό της ενσωματωμένης αξίας (Embedded Value), λαμβάνονται υπόψη: 

Ι. Η εκτίμηση νέων ασφαλίστρων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του έτους που έπεται της ημερομηνίας 

υπολογισμού. 

ΙΙ. Τα έξοδα της ασφαλιστικής επιχείρησης υπό το καθεστώς λειτουργίας run-off. 

ΙΙΙ. Η διακύμανση αποκλειστικά των επενδυτικών και βιομετρικών κίνδυνων στους οποίους εκτίθεται η 

ασφαλιστική επιχείρηση. 

Α. Κανένα           Β. Το Ι              Γ. Το ΙΙ              Δ. Το ΙΙΙ             Ε. Το ΙΙ & ΙΙΙ 

 

Ερώτηση 7. 

 

Έστω για το έτος t: 

G(t)  :  Τα καταχωρημένα καθαρά ασφάλιστρα   

Z(t)  :  Οι αποζημιώσεις  

C(t) :   Tα έξοδα ιδίας κράτησης 

Ι (t)  :  Τα έσοδα επενδύσεων 

A(t)  :   Η ελεύθερη περιουσία 

Αν ισχύουν οι σχέσεις: G(t) - Z(t) < 0, G(t) – C(t)  > Z(t) - I(t), Α(t-1)>0 τότε: 

Α. η ελεύθερη περιουσία του έτους t έχει αυξηθεί σε σχέση με την ελεύθερη περιουσία του προηγούμενου 

έτους t-1. 

B. η ελεύθερη περιουσία του έτους t έχει μειωθεί σε σχέση με την ελεύθερη περιουσία του προηγούμενου 

έτους t-1. 

Γ. η ελεύθερη περιουσία του έτους t είναι ίση με την ελεύθερη περιουσία του προηγούμενου έτους t-1. 

Δ. δεν υπάρχει ελεύθερη περιουσία στο έτος t. 

Ε. δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπεράσματος για την ελεύθερη περιουσία του έτους t. 

 

Ερώτηση 8.  

Στον εποπτικό ισολογισμό ασφαλιστικής επιχείρησης Ζημιών για το έτος 2017, περιλαμβάνονται 

στο ενεργητικό α) ομόλογα, χωρίς κουπόνι και υπολειπόμενη διάρκεια τρία έτη ονομαστικής αξίας 

3 εκατ. και β) Α/Κ τρέχουσας αξίας € 781 χιλ.  Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις εκτιμώνται σε 

ονομαστική αξία € 1,660 εκατ. και αυτές αναμένεται να καταβληθούν κατά 50%, 25%  και 25% 

στο τέλος του 2018, 2019 και 2020 αντίστοιχα. Αν το ετήσιο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο ανέρχεται σε 

2%, πόσο επί τοις % είναι ο λόγος των τεχνικών προβλέψεων προς τα ίδια κεφάλαια του 

ισολογισμού του έτους 2017 (περιθώριο κινδύνου ίσο με μηδέν); 

Α.   83%         Β.  80%         Γ.  78%          Δ.     75%           Ε.  70%      
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Ερώτηση 9 

Ασφαλιστική Επιχείρηση Ζωής  παρέχει αποκλειστικά ασφαλίσεις ζωής α)  με εγγυημένες 

παροχές, β) συνδεόμενες με δείκτες και γ) συμπληρωματικές. Στις 31/12/2017 οι τεχνικές 

προβλέψεις της Ιδίας Κράτησης χωρίς το περιθώριο κινδύνου για τις τρεις κατηγορίες ασφαλίσεων 

ανέρχονται σε 5, 3 και 2 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, τα συνολικά κεφάλαια κινδύνου 

ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ και η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση σε 250 χιλιάδες ευρώ, ενώ η 

απόλυτη ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση  ανέρχεται σε 80 χιλιάδες ευρώ. 

Οι συντελεστές για τον υπολογισμό της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης για τις ασφαλίσεις 

ζωής α) με εγγυημένες παροχές, β) συνδεόμενες με δείκτες και γ) συμπληρωματικές είναι 3,7%, 

0,7% και 2,10% αντίστοιχα, ενώ για τα κεφάλαια κινδύνου 0,07%. Ο λόγος της συνολικής 

κεφαλαιακής απαίτησης προς την ελάχιστη κεφαλαιακής απαίτηση είναι: 

Α.   400%         Β.   222%         Γ.   95%             Δ.    55%            Ε.  45%     

 

 

Ερώτηση 10 

 Σε ασφαλιστήριο κατασκευής σιδηροδρομικού σταθμού με έναρξη 1/7/2016 και λήξη 30/6/2019 

η τελική αξία του έργου είναι 10.000€. Το πρώτο ασφαλιστικό έτος θα ολοκληρωθεί το 10% του 

έργου, το δεύτερο έτος επιπλέον 20% του έργου και το τρίτο έτος προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 

υπόλοιπο, ενώ η πρόοδος κατασκευής του έργου θα είναι ομοιόμορφη κατά τη διάρκεια της 

ασφάλισης.  Το ασφάλιστρο κινδύνου είναι 6 τοις χιλίοις, ενώ από τα ιστορικά στοιχεία που 

αφορούν τον ασφαλισμένο κίνδυνο προκύπτει ότι αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί. Το συνολικό 

ασφάλιστρο συμφωνείται ότι καταβάλλεται σε κάθε ετήσια επέτειο σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η 

βέλτιστη εκτίμηση την 31/12/17 και την 31/12/18 είναι : 

 

 

Α. Β. Γ. Δ. Ε. 

31/12/2017 83 95 106 110 122 

31/12/2018 44 83 110 60 110 
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Ερώτηση 11 

 Ασφαλιστική επιχείρηση πρόκειται να προωθήσει πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου διάρκειας 3 

ετών και επιδιώκει συνολικό περιθώριο κέρδους 4%, λαμβάνοντας υπόψη  ετήσιο  επιτόκιο 

προεξόφλησης 5%. Τα ασφάλιστρα, που εισπράττονται στην αρχή κάθε έτους, προκύπτουν από τη 

συνάρτηση (5 x t + 15), όπου t το ασφαλιστικό έτος (t=1 έως 3). 

Αν τα κέρδη στο τέλος του 1ου και 2ου έτους προβλέπονται σε -7 και 1 αντίστοιχα, το κέρδος του 

3ου έτους προβλέπεται σε : 

Α. 16               Β. 14              Γ. 12                 Δ.   10            Ε. 8 

 

Ερώτηση 12 

 Κατά τη επανατιμολόγηση ασφαλιστικού προϊόντος ετήσιας διάρκειας η ασφαλιστική επιχείρηση 

γνωρίζει, βάσει της εμπειρίας της, ότι η αναμενόμενη αποζημίωση που θα κληθεί να καταβάλει 

ανέρχεται σε ποσό 1.810€, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εξόδων και αναμένεται να 

καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη ένα έτος μετά το τέλος του ασφαλιστικού έτους και 

η δεύτερη ένα χρόνο αργότερα.  

Έχοντας υπόψη ότι: i) τα έξοδα πρόσκτησης υπολογίζονται σε ποσοστό 10% επί του εμπορικού 

ασφαλίστρου και καταβάλλονται στην έναρξη της ασφάλισης, ii) η αναμενόμενη ετήσια απόδοση 

των επενδύσεων εκτιμάται σε 6% υπολογιζόμενη επί του υπολοίπου των χρηματικών ροών που 

προκύπτουν από την είσπραξη των ασφαλίστρων και την καταβολή εξόδων και αποζημιώσεων , 

iii) το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο ανέρχεται σε 4%. 

Αν η  ασφαλιστική επιχείρηση επιδιώκει  περιθώριο κέρδους σε ποσοστό 12,5% επί του 

εμπορικού ασφαλίστρου, τότε το εμπορικό ασφάλιστρο ανέρχεται σε :  

Α. 1.900          Β. 1.950             Γ. 2.000              Δ.  2050              Ε. 2.100 
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Ερώτηση 13 

 Ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί τον κλάδο χερσαίων οχημάτων.  Kατά την κλειόμενη χρήση t 

διαχειρίστηκε χαρτοφυλάκιο 250 χιλ. οχημάτων, με ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο 46 € ανά 

ασφαλιστήριο, προέκυψε κέρδος 500 χιλ. € και τα ίδια  κεφάλαιά της διαμορφώθηκαν στα 4,5 

εκατ. €. 

Στο επιχειρηματικό πλάνο για τη χρήση t+1 προβλέπεται: i) αύξηση του χαρτοφυλακίου κατά 120 

χιλ. οχήματα, ii) ετήσια μείωση του εμπορικού ασφαλίστρου ανά ασφαλιστήριο κατά 3%, iii) 

ετήσια μείωση των αποζημιώσεων και των εξόδων κατά 5,5%, iv) ετήσια απόδοση 3% επί των 

ιδίων κεφαλαίων της χρήσης t. 

Ποια η επίπτωση επί των ίδιων κεφαλαίων, σε ποσοστό %, στο τέλος της χρήσης  t+1 αν η ετήσια 

μείωση των αποζημιώσεων και των εξόδων περιοριστεί σε ποσοστό 2%:    

 Α.  -9,9%             Β.  -9,2%          Γ.  -8,5%              Δ.  -7,8%              Ε. -7,0% 

 

Ερώτηση 14 

 

 Ασφαλιστική σύμβαση Unit-Linked, εφάπαξ ασφαλίστρου παρέχει ασφάλιση θανάτου από 

ατύχημα, με ασφαλισμένο κεφάλαιο τριπλάσιο του αποταμιευτικού λογαριασμού του 

ασφαλισμένου όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί στο τέλος του ασφαλιστικού έτους του θανάτου. 

Η ετήσια απόδοση του επενδυτικού τίτλου που συνδέεται με το unit-linked προϊόν, σύμφωνα με 

ιστορικά στοιχεία, ακολουθεί την παρακάτω κατανομή: 

I Pr (i) 

-8% 20% 

-2% 25% 

+3% 40% 

+10% 15% 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αρχή του ασφαλιστικού έτους t η αξία του αποταμιευτικού 

λογαριασμού του ασφαλισμένου ανέρχεται στο ποσό των € 12 χιλ. και η πιθανότητα επέλευσης 

θανάτου από ατύχημα στο ίδιο έτος είναι 0,31%, η υποχρέωση της επιχείρησης στην αρχή του 

ασφαλιστικού έτους  t για την ασφάλιση θανάτου από ατύχημα ανέρχεται σε (€): 

 

Α. 20              Β. 38           Γ. 56                Δ. 75               Ε.  112     
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Ερώτηση 15  

Ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί εργασίες του κλάδου πυρός. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 3 

χιλ. κατοικίες που ταξινομούνται ισομερώς μεταξύ τριών κατηγοριών  Α, Β και Γ.  Το 

ασφαλισμένο κεφάλαιο για κάθε κατοικία ανέρχεται σε 125, 160 και 200 χιλ. € αντίστοιχα σε κάθε 

κατηγορία.  

Το χαρτοφυλάκιο καλύπτεται με αντασφαλιστική σύμβαση υπερβάλλοντος κεφαλαίου στην οποία 

η ιδία κράτηση (priority) της ασφαλιστικής επιχείρησης ανά ασφαλισμένο κίνδυνο έχει 

συμφωνηθεί στο ποσό των 40 χιλ. €. 

Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού έτους συνέβησαν 2, 3 και 4 ζημιές σε κατοικίες  των 

κατηγοριών Α, Β και Γ αντίστοιχα. Το ποσό αποζημίωσης κάθε ζημιάς σε κατοικίες των 

κατηγοριών Β και Γ ανέρχεται σε 147 και 155 χιλ. € αντίστοιχα. 

Αν η συμμετοχή της ασφαλιστικής επιχείρησης στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις ανήλθε σε ποσό 

298,25 χιλ. € τότε το ποσό της αποζημίωσης για κάθε ζημία της κατηγορίας Α ανήλθε σε (χιλ. €): 

 

Α.   80           Β.  90        Γ.  100                 Δ.    110             Ε.  120     

 

 

 

 

Ερώτηση 16  

Ποιά απο τα παρακάτω  μέτρα κινδύνου ενθαρρύνει πάντοτε την διαφοροποίηση 

Α. VaRα     Β. ESα      Γ. Διασπορά     Δ. RaROC       E. Το beta του CAPM          

 

Ερώτηση 17  

 

Μία ασφαλιστική εταιρεία έχει assets ύψους 100 εκ ευρώ, ενω τα liabilities της ανερχονται στα 80 

εκ. ευρώ. Τα αντίστοιχα durations είναι DA = 11 έτη και DL = 10 έτη.  Οι αποδόσεις σήμερα είναι 

στα y = 5% και αναμένεται ότι η μεταβολή των αποδόσεων θα ακολουθεί την κατανομή Δy ~ N(-

1/100,1/10000) όπου ακολουθούμε την σύμβαση Ν(μ,σ2). Ποία θα ειναι η  μεση τιμή της 

μεταβολής του equity της εταιρειας;  

 

Α. −300/105 εκ    Β. −105/300εκ.     Γ. 0       Δ. 105/300εκ      Ε. 300/105 εκ      
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Ερώτηση 18  

 

Υπάρχουν 4 διαθέσιμοι τίτλοι στην αγορά, με αποδόσεις (R1, R2, R3, R4) ~ N (0, S) 

μ ε σ12 > 0, σ13 > 0, σ14 < 0, σ23 > 0, σ2,4 > 0, σ3,4 > 0. Οι ανοιχτές θέσεις δεν 

επιτρέπονται. Ποίο απο τα παρακάτω χαρτοφυλάκια έχει μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  TVaRα: Το 

χαρτοφυλάκιο A το οποίο έχει τοποθετήσεις μόνο στις μετοχές 1,2,3, το 
χαρτοφυλακίο B το οποίο έχει τοποθετήσεις στις μ ετοχές 1, 3, 4 και το χαρτοφυλάκιο 
Γ που έχει τοποθετήσεις στα 2, 3, 4. 

 

Α. Το A   

Β.  Κανένα απο τα τρία. 

Γ. Το Γ   

Δ. Το  B  

Ε. ΄Ενα αμοιβαίο κεφάλαιο  μεταξύ των A και Γ       

 

 

 

Ερώτηση 19  

Υποθέτουμε οτι οι κίνδυνοι X1, X2 και X3 ακολουθούν την κανονική κατανομή   
με διασπορές σ11 = 10, σ22 = 15 και σ33 = 5. Ποιό απο τα παρακάτω είναι σωστό;  

     Α.  Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε      

     Β. VaRα(X1) > VaRα(X2) > VaRα(X3) 

Γ. AVaRα(X2) > TVaRα(X1) > AVaRα(X3)     

Δ. VaRα(X2) > VaRα(X3) > VaRα(X1) 

Ε. AVaRα(X3) > AV aRα(X1) > AVaRα(X2)                               
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Ερώτηση 20  

 

΄Ενας ασκούμενος ο οποίος ενδιαφέρεται να μείνει στην εταιρεία ως βοηθός 

αναλογιστή σας ανακοινώνει οτι σας προτείνει αντί για το VaR99%(X) να χρησι 

μοποιήσετε σαν μέτρο κινδύνου σας το AVaR99%(X) γιατί έτσι θα μπορέσετε να 

μειώσετε την απαιτούμενη κεφαλαϊκή επάρκεια της εταιρείας απο 20 εκ σε 18 εκ. 

Θα θελατε να τον είχατε στην ομάδα σας για να σας βοηθάει στην διαχείριση 

κινδυνου; 

 

Α. Οχι γιατι δεν θα  μ π ο ρούσε να συγκρίνει τις  δύο ποσότητες  

Β. Ναι γιατι η απάντηση του είναι σωστή. 

Γ. Οχι γιατι θα έπρεπε να ισχύει οτι ΑV aR99%(X) = V aR99%(X) 
 

Δ. Οχι γιατί θα έπρεπε να γνωρίζει οτι το V aR και το AV aR δεν αντιστοιχεί σε 
χρηματικό ποσό.  

Ε.  Οχι γιατι θα έπρεπε να ξέρει οτι AV aR99%(X) ≥ V aR99%(X) 

 

Ερώτηση 21  

Μια ασφαλιστική επιχείρηση αντιμετωπίζει 2 κινδύνους X1, X2 για τους οποίους ο 

 υπολογισμ ός των συντέλεστων του Kendall και του Spearman απο ιστορικά δεδομένα 

έχει δώσει ρτ = −0.97 και ρS = −0.98 αντιστοιχα, ενώ επίσης απο ιστορικα δεδομένα 

έχει παρατηρηθεί ότι X1 ~  Exp(2) και X2 ~  Exp(4).  Σας ενδιαφέρει ο υπολογισμός 

της πιθανότητας P (X1 ≤ 1, X2 ≤ 1/2).  Ποιά απο τις παρακάτω προσεγγιστικές 

εκφράσεις πιστευετε ότι είναι ορθότερη; 

 

Α. 1-2 e-2 + e-4, 

B.  1- e-2, 

Γ.  1- e-4, 

Δ.  1- 2e-2, 

Ε. ½                                              
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Ερώτηση 22  

 

Σε ένα χαρτοφυλάκιο νοσοκομειακών ζημιών αναμένονται το πολύ 100 αιτήσεις για 

αποζημίωση  το 2018 και η κάθε αίτηση αφορά σε ποσό Xi ~ Εxp(1), με τα Xi 

ανεξάρτητα και όμοια κατανεμημένα. Ο αναλογιστής της εταιρείας  χρησιμοποιεί το 

ακόλουθο άνω φράγμα για να εκτιμήσει την συνολική ζημιά  

Χ=100 max(Xi , i=1, …,100). Εκτιμείστε το VaRα 

 

Α. -100 ln(1-exp(ln a/100))  B. –ln(1-a)   Γ. -100 ln(1-a)   Δ. (-ln(1-a))100   E. 100        

 

 

 Ερώτηση 23  

 Η αντασφαλιστική επιχείρηση ΑΒΓ έχει αναλάβει τον κίνδυνο  

L = max(0, X − 1000) όπου  

P (X = 500) = 0.60, P (X = 1200) = 0.35 και P (1500) = 0.05.  

Υπολογιστε την αξία σε κίνδυνο VaRα=inf {x : FL(x) ≥α} 

σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% της αντασφαλίστριας εταιρείας VaR0.95(L). 

 

Α.100    Β.200     Γ.500     Δ.1200    Ε.1250       

 

Ερώτηση 24  

 

Οι κίνδυνοι (X1, X2) είναι κανονικά κατανεμημένοι με συντελεστή συσχέτισης ρ = 

−0.9.  Ποιά απο τις  παρακάτω τιμές είναι πιο σωστή εκτίμηση για τον συντελεστή 

του Kendall 

 

 

Α. 0   Β. 0.2      Γ. -0.2     Δ. -1     Ε. 1                 

 

 

 

 


