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1. (3 βαθμοί) Για ασφαλίσεις κατά ζημιών να δοθούν με σαφήνεια οι ορισμοί , για 

τα μεγέθη  i) καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα ii) ανά σύμβαση ασφάλιστρο iii) 

απαιτητές δόσεις ασφαλίστρου  iv) χαρτοφυλάκιο v)επαρκές τεχνικό απόθεμα. 

 

2. (4 βαθμοί) Να περιγραφούν λεπτομερώς  τα προβλεπόμενα  από τη 

νομοθεσία σχετικά με το απόθεμα κινδύνων εν ισχύ (ΑΚΕΙ), στις ασφαλίσεις κατά 

ζημιών.  

 

3. (4 βαθμοί) Να προσδιοριστούν οι τεχνικές και οι διαχειριστικές διαφορές  

μεταξύ των συμπληρωματικών ασφαλίσεων ασθενείας στη βασική ασφάλιση (κλάδος 

Ι.3) και των ανεξάρτητων ασφαλίσεων ασθενείας (κλάδος Ζωής  V.2). 

 

4. (4 βαθμοί) i) Να προσδιοριστούν  οι διαφορές στον υπολογισμό  του 

μαθηματικού αποθέματος με τη μέθοδο του καθαρού ασφαλίστρου και με τη μέθοδο 

των χρηματοροών, ii) Να περιγραφούν οι μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

για την εκτίμηση του μαθηματικού αποθέματος χαρτοφυλακίου παραδοσιακών 

συνταξιοδοτικών συμβολαίων με τη μέθοδο των χρηματοροών , και να αξιολογηθούν 

ως προς τη σημαντικότητά τους, στο περιβάλλον της Ελληνικής Αγοράς. 

 

5. (4 βαθμοί) Να αναλυθεί η έννοια του πλεονάσματος κεφαλαίων για 

ασφαλιστική επιχείρηση και να εξηγηθεί πως αυτό εφαρμόζεται  στη λειτουργία τους. 

 

6. (4 βαθμοί) Να οριστεί η έννοια της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και να 

περιγραφούν οι κανόνες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την άσκηση της 

στην Ελλάδα. 

 

7.  (4 βαθμοί) Σε ασφαλιστήριο εγγυήσεων δέκα ετών με ημερομηνία έναρξης 

1/7, η πιθανότητα επέλευσης κινδύνου είναι q
11-t   

V t =1,2, … 10  και το επιτόκιο 

προεξόφλησης i.  Με την προϋπόθεση ότι ο κίνδυνος συμβαίνει στο μέσον του έτους 

να αποδειχτεί ότι i) το εφάπαξ καθαρό ασφάλιστρο είναι  [
𝑞

1+𝑖′]
10,5

�̈�10̅̅̅̅ ⌉
𝑖′  ii) το απόθεμα 

στο τέλος του τρίτου οικονομικού έτους είναι [
𝑞

1+𝑖′]
8

�̈�8̅⌉
𝑖′   ,  όπου  𝑖′ =  𝑞(1 + 𝑖) − 1 

 

8. (4 βαθμοί) Ασφαλιστήρια συμβόλαια πυρός κατοικίας για τη χρήση 2009 

έχουν ως εξής : 
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  Διάρκεια Ασφάλισης 

Πλήθος 

Συμβολαίων 

1 01/10/2009-31/03/2010 150 

2 01/07/2009-31/12/2009 300 

3 01/04/2009-31/03/2010 150 

4 01/02/2009-31/01/2010 100 

5 01/12/2009-01/03/2010 250 

  

950 

 

Οι συνολικές αποζημιώσεις της χρήσης για τα παραπάνω ασφαλιστήρια ανήλθαν σε 

74.250. 

Τα ανελαστικά έξοδα του κλάδου είναι 15% του εμπορικού ασφαλίστρου, το κόστος 

ανά συμβόλαιο που εκδίδεται είναι 20€. Για το 2010 προβλέπεται ποσοστό 

αναπροσαρμογής των αποζημιώσεων 10%, περιθώριο ασφαλείας 2% και περιθώριο 

κέρδους 5%. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ύψος του εμπορικού ασφαλίστρου για 

παρεμφερείς ασφαλίσεις την επόμενη χρήση πρέπει να είναι : 276,05€ 

 

9. (8  βαθμοί) Για την πρώτη  χρήση  κλάδου ασθενείας  δίδονται τα παρακάτω : 

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα : 300 

Έξοδα Πρόσκτησης : 25% επί των ασφαλίστρων 

Δικαίωμα Συμβολαίου:10% επί των ασφαλίστρων 

Δείκτης Ζημιάς : 68% 

Αναλογία εκκρεμών προς το σύνολο των ζημιών χρήσης: 25% 

Περιουσιακά στοιχεία στην έναρξη :400 

Χρεώστες ληξιπροθέσμων δόσεων : 66 

Αγορές κατά τη χρήση :100 

Αποσβέσεις χρήσης:6 

Διοικητικά έξοδα (εκτός εξόδων επενδύσεων):10 

Ετήσια απόδοση  επενδύσεων: 4% επί των κεφαλαίων 

Έξοδα επενδύσεων:10% επί των εσόδων επενδύσεων 

Το χαρτοφυλάκιο αντασφαλίζεται με απλή αναλογική σύμβαση σύμφωνα με την οποία 

εκχωρείται το 30% και παρέχεται προμήθεια 20%.Με την υπόθεση ότι όλα τα 

ασφαλιστήρια έχουν έναρξη 1/7 και οι εισροές και οι εκροές συμβαίνουν στη μέση 

της χρήσης,i) να συνταχθεί ο Λογαριασμός εκμετάλλευσης ii) να εκτιμηθεί αν μπορεί 

να προκύψει μεγαλύτερη κερδοφορία χωρίς αντασφαλιστική κάλυψη. 
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10.  (5 βαθμοί) Ασφαλιστήριο που καλύπτει την κατασκευή γέφυρας αξίας 

100.000  έχει έναρξη 1/10/2006, λήξη 30/9/2011 και συνολικό ασφάλιστρο ύψους 

900. Οι εκτιμήσεις προβλέπουν ότι κάθε ασφαλιστική περίοδο  το έργο θα προοδεύει 

κατά το 1/5. Επίσης έχει συμφωνηθεί ότι το ασφάλιστρο θα καταβάλλεται σε 

ισόποσες δόσεις κάθε 1/10. Πριν την καταβολή της τρίτης δόσης ασφαλίστρου, 

εμπειρογνώμονες διαπιστώνουν ότι πράγματι τα δυο πρώτα ασφαλιστικά έτη έχουν 

ολοκληρωθεί τα 2/5 του έργου και ότι το υπολειπόμενης αξίας έργο  θα 

ολοκληρωθεί εξ ημισείας μέσα στις δυο επόμενες ασφαλιστικές 

περιόδους(1/10/2008-30/9/2010). Να υπολογιστούν τα αποθέματα μη 

δεδουλευμένων ασφαλίστρων στο τέλος των οικονομικών χρήσεων. 

 

11. (6 βαθμοί) Ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί τους κλάδους ασφαλίσεων κατά 

ζημιών πλην των κλάδων αστικής ευθύνης. Το δικαίωμα των ασφαλισμένων και των 

μετόχων στο ενεργητικό, στο τέλος του πρώτου οικονομικού έτους λειτουργίας της 

επιχείρησης  είναι 52% και 45% αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις για κινδύνους που 

έχουν επέλθει είναι το 20% των συνολικών υποχρεώσεων προς τους 

ασφαλισμένους. Επιπλέον δίνονται τα παρακάτω στοιχεία : 

Δείκτης ζημιάς 60% 

Αντασφαλιστική σύμβαση  Απλή αναλογική με ίδια κράτηση 40% 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις 4,5*106 

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 1,5*107 

Διοικητικά έξοδα  3  *106 

Έξοδα επενδύσεων 2,73*105 

Έξοδα πρόσκτησης  20% των δεδουλευμένων ασφαλίστρων 

Έξοδα εγκατάστασης 3,5*105 

Ομόλογα & μετοχές 11*106 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία  2,5*106 

Απαιτήσεις τρίτων  1,15*106 

i) Να συντaχθεί ο ισολογισμός με αναλυτική απεικόνιση των τεχνικών αποθεμάτων. 

ii) Να προσδιοριστεί το διαθέσιμο και το απαιτούμενο περιθώριο φερρεγγυότητας 

καθώς και το εγγυητικό κεφάλαιο. 

 


