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Θέμα  1ο 

Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για έναν κλάδο γενικών ασφαλίσεων κατά την 31/12/2019 

 

 
Δοθέντος ότι η εξέλιξη των αποζημιώσεων για όλα τα έτη ατυχήματος ακολουθεί το παρακάτω μοτίβο 
πληρωμών: 
 

 
Η δοθείσα σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου δίνεται στον επόμενο πίνακα: 

 
 

α) (4 βαθμοί) Ποια είναι η εκτίμηση των συνολικών αποθεμάτων με τη μέθοδο του Εκτιμώμενου Δείκτη 
Ζημιάς (Expected Loss Ratio Method); 
β) (4 βαθμοί) Ποια είναι η Βέλτιστη Εκτίμηση Ζημιών υπό το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ 
χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του ερωτήματος (α)? Παραθέστε όλες τις παραδοχές που τυχόν 
κάνετε. 
γ) (2 βαθμοί) Ποια είναι η Βέλτιστη Εκτίμηση Ασφαλίστρων υπό το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ κατά 
την 31/12/2019 αν το Απόθεμα Μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων (Α.Μ.Δ.Α.) κατά την 31/12/2019 
ισούται με 1.500 και ο δείκτης διαχειριστικών/διοικητικών εξόδων ισούται με 8%? Παραθέστε αναλυτικά 
τις παραδοχές σας για τις παραμέτρους του δείκτη ζημιάς που θα χρησιμοποιήσετε. 

  

Έτος 

Ατυχήματος

Δεδουλευμένα 

Ασφάλιστρα

Δείκτης 

Ζημιάς

2016 3.000 68,0%

2017 3.360 69,5%

2018 3.720 70,0%

2019 4.080 71,0%

Έτος

Μοτίβο 

Πληρωμών

1 50,0%

2 25,0%

3 15,0%

4 5,0%

5 5,0%

Έτος 1 2 3 4 5

Spot Rate 0,500% 1,000% 1,500% 2,000% 2,500%
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Θέμα  2ο 

A).   Έστω ένα χαρτοφυλάκιο με τα ακόλουθα ρίσκα 

Εύρος Ζημιάς Μέση Ζημιά Ποσοστό κατανομής ζημιών 

0 – 200 100 25% 

201 – 400 300 39% 

401 – 600 500 21% 

601 – 800 700 10% 

801 – 1.000 900 4% 

1.001 – 1.200 1.100 1% 

>1.200  0% 

 

Να βρεθεί η αναμενόμενη τιμή των ζημιών για αυτό το χαρτοφυλάκιο 

i) (0,5 μονάδα) χωρίς αντασφάλιση 

ii) (1 μονάδα) με αντασφάλιση Excess of Loss, με ιδία κράτηση 400 

iii) (1 μονάδα) με αντασφάλιση Excess of Loss, με ιδία κράτηση 600 

iv) (1,5 μονάδα) θα αντασφαλίζατε αυτό το χαρτοφυλάκιο και αν ναι με ποιο από τα παραπάνω σχήματα 

και γιατί? 
 

 

B). Έστω ένα χαρτοφυλάκιο με τους ακόλουθους κινδύνους, που όλοι έχουν ασφάλιστρο ίσο με 0,1% του 

ασφαλισμένου κεφαλαίου 

Κίνδυνος Ασφαλισμένο Κεφάλαιο 

Μονοκατοικία 1.000.000 

Διαμέρισμα 300.000 

Κατάστημα 3.000.000 

Βιοτεχνία 10.000.000 

Εργοστάσιο 120.000.000 

Μονοκατοικία 700.000 

 

α) (2 μονάδες) Πόσο είναι το αντασφάλιστρο για σύμβαση 

i)Quota-share 70%  εκχώρηση 

ii) Quota-share 70% εκχώρηση για κινδύνους μέχρι 1.000.000 και Surplus σύμβαση με 9 γραμμές για το 

υπερβάλλον 

β) (2 μονάδες) Πιστεύετε πως οι παραπάνω συμβάσεις καλύπτουν πλήρως τους κινδύνους του 

χαρτοφυλακίου? Εάν όχι, τι πιστεύετε θα μπορούσε να γίνει? 
 

Γ).  
i)(1μονάδα) Να περιγράφουν οι βασικοί τύποι αναλογικής αντασφάλισης 

ii) (1 μονάδα) Να περιγράφουν οι βασικοί τύποι μη-αναλογικής αντασφάλισης 
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Θέμα  3ο 

 

Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία (σωρευτικές αποζημιώσεις) για έναν κλάδο γενικών ασφαλίσεων κατά την 

31/12/2019 

 

 
Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει εξέλιξη μετά το 5ο έτος εξέλιξης, και γνωρίζοντας ότι μέσα στο 2019 
αναγγέλθηκε μία μεγάλη ζημιά για το έτος ατυχήματος 2018 ύψους 700 η οποία πληρώθηκε και έκλεισε 
μέσα στο 2019: 

α) (4 βαθμοί) Ποια είναι η εκτίμηση του συνολικού κόστους ζημιών της μεθόδου ChainLadder; 

β) (4 βαθμοί) Ποια είναι η εκτίμηση του συνολικού κόστους ζημιών με τη μέθοδο Bornheutter-Ferguson 

με την παραδοχή ότι ο εκτιμώμενος τελικός δείκτης ζημιάς που θα χρησιμοποιηθεί στη μέθοδο του 

Εκτιμώμενου Δείκτη Ζημιάς στηρίζεται στα έτη ατυχήματος 2015-2016; 

γ) (2 βαθμοί) Ποια είναι η εκτίμηση για τη διακύμανση των αποζημιώσεων για το 1ο έτος εξέλιξης, �̂�1
2, 

σύμφωνα με τη μέθοδο Mack χωρίς να ληφθεί υπόψη η πληροφορία για τη μεγάλη ζημιά του έτους 

ατυχήματος 2018 (σ.σ. να μην εξαιρεθεί από τους συντελεστές εξέλιξης); 

 

  

Έτος 

Ατυχήματος

Δεδουλευμένα 

Ασφάλιστρα

2015 6.840 10.680 15.240 18.120 19.640 23.240

2016 7.400 11.320 16.200 19.400 24.440

2017 7.440 11.560 16.400 25.640

2018 7.880 12.900 26.960

2019 8.000 28.792

Έτος Εξέλιξης
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Θέμα  4ο 

Δίνεται ο παρακάτω run-off πίνακας διαχρονικής εξέλιξης των ζημιών για τις σωρευτικές πληρωθείσες 

αποζημιώσεις κατά την 31/12/2019: 

 

 
(α) (3 βαθμοί) Να εκτιμηθεί ένας δείκτης-ουρά εξέλιξης χρησιμοποιώντας το προσθετικό μοντέλο του 
Bondy και να βρεθεί το εκτιμώμενο τελικό κόστος ζημιών για όλα τα έτη ατυχήματος. 
(β) (7 βαθμοί) Να εκτιμηθεί ένας δείκτης-ουρά εξέλιξης χρησιμοποιώντας τησυνάρτηση inverse power 
μέχρι και το 10ο έτος εξέλιξης και να υπολογιστεί το εκτιμώμενο τελικό κόστος ζημιών για όλα τα έτη 
ατυχήματος που προκύπτει από την προσέγγιση. 

 

 

  

Έτος Ατυχήματος

2015 8.100 12.960 14.400 15.300 15.606

2016 7.500 11.040 12.300 13.050

2017 7.800 12.060 13.800

2018 5.850 7.560

2019 7.650

Έτος Εξέλιξης
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Θέμα  5ο 

 

A)  Έστω αντασφαλιστική σύμβαση Υπερβάλλουσας Ζημιάς (Excess of Loss) 15xs15, με 2 επαναφορές στα 

250% και ROL=90%. Έστω ότι συμβαίνουν διαδοχικά οι ακόλουθες ζημιές 82, 75, 91 και 69.  

α) (2 μονάδες) Να δειχθεί πως λειτουργεί το συγκεκριμένο αντασφαλιστικό σχήμα ανά ζημιά, ποια είναι η 

Ιδία Κράτηση, ποια η Εκχώρηση, το αρχικό αντασφάλιστρο και τα αντασφάλιστρα επαναφοράς. 

β)  (2 μονάδες) Πιστεύετε πως η σύμβαση αυτή είναι κατάλληλη για αυτό το χαρτοφυλάκιο; Να 

δικαιολογηθεί ο ισχυρισμός με διάφορους δείκτες όπως ο δείκτης ζημιών του αντασφαλιστή και η επίπτωση 

της αντασφάλισης στα αποτελέσματα της εταιρείας. Τι θα προτείνατε στην εταιρεία αναφορικά με τα όρια 

της σύμβασης και ποια θα ήταν η επίπτωση στους δείκτες που χρησιμοποιήσατε. 

 

B). (4 μονάδες): Μια ασφαλιστική αποφάσισε να αυξήσει το τιμολόγιο της κατά 12%, όμως η 

αποτελεσματική αύξηση πριν τη διόρθωση των βασικών ασφαλίστρων υπολογίστηκε σε 15%. Να 

υπολογιστεί η Τρέχουσα Σχετικότητα της κατηγορίας Δ, βάσει των ακολούθων στοιχείων. 

 

Κατηγορία Έκθεση στον Κίνδυνο Δείκτης Ζημιών Τρέχουσα Σχετικότητα 
Α 135.000 75%  0,90  

Β 150.000 80%  1,00  

Γ 122.000 84%  1,05  

Δ 144.000 88%  

 

Γ). 

i)  (0,5 μονάδα) Να περιγράφουν οι βασικοί σκοποί της αντασφάλισης 

ii) (1,5 μονάδες) Να περιγραφεί πως ένα αναλογικό και ένα μη-αναλογικό σχήμα αντασφάλισης μπορούν 

να συνδυαστούν για να γίνει πιο αποτελεσματικό το συνολικό σχήμα. 
 

 


