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Άσκηση 1η  

 

 

Α. (4 βαθμοί) Αναφέρετε τους σκοπούς που επιτελεί ο ορισμός της διάθεσης ανάληψης κινδύνου 

(risk appetite) από τη διοίκηση της ασφαλιστικής επιχείρησης.  

Β. (3 βαθμοί) Για ποιους λόγους είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του περιθωρίου κινδύνου και 

ποια η μέθοδος με την οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ. 

Γ. (3 βαθμοί) Να  περιγραφεί ο τρόπος που λαμβάνεται υπόψη η αντασφάλιση στις ασφαλίσεις 

ζημιών προκειμένου να διαμορφωθεί ο εποπτικός ισολογισμός και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στο 

πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 2η  

 

Σημ:Τα  ερωτηματα  Β,Γ  λαμβάνουν 3,5  μονάδες αντίστοιχα   και το Α  2 μον. 
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Άσκηση 3η  

 

 

Σημ:Τα  ερωτηματα Α,Β  λαμβάνουν 4  μονάδες εκαστο  και το Γ  2 μον. 
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Άσκηση 4η  

Ασφαλιστική εταιρεία του κλάδου ζωής σχεδιάζει την διάθεση νέου ασφαλιστικού προϊόντος 

μικτής ασφάλισης, εφάπαξ ασφαλίστρου, με ασφαλισμένο κεφάλαιο 5 χιλ.€ και διάρκεια τρία έτη. 

Η ασφαλιστική σύμβαση δεν προβλέπει τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στα κέρδη που 

προκύπτουν από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων. 

Για την τιμολόγηση του προϊόντος, χρησιμοποιείται πίνακας θνησιμότητας σύμφωνα με τον οποίο 

η πιθανότητα θανάτου δίδεται από τον τύπο qx = (0,05*x)%0, όπου x η ηλικία του ασφαλισμένου, 

και τεχνικό επιτόκιο 4%, ίσο με το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη: i) έξοδα 

διαχείρισης, σε ποσοστό 0,4% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου η χρέωση των οποίων 

προβλέπεται στην αρχή κάθε έτους, ii) έξοδα πρόσκτησης σε ποσοστό 5% του εμπορικού 

ασφαλίστρου μόνο κατά την έναρξη της ασφάλισης και iii) έξοδα αποζημιώσεων ή λήξεως, με 

χρέωση στο τέλος του έτους, σε ποσοστό 0,5% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου. 

Α. (4 βαθμοί) Να υπολογισθούν: i) το καθαρό και το εμπορικό ασφάλιστρο του προϊόντος για 

ασφαλισμένο ηλικίας 35 ετών, και ii) το μαθηματικό απόθεμα, στο τέλος κάθε ασφαλιστικού 

έτους, αν αυτό υπολογίζεται ως παρούσα αξία των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το 

τεχνικό σημείωμα (δεν λαμβάνεται υπόψη απόθεμα εξόδων). 

Β. (4 βαθμοί) Να υπολογισθεί η παρούσα αξία (με επιτόκιο προεξόφλησης 7%) των κερδών των 

νέων εργασιών της εταιρείας για χαρτοφυλάκιο χιλίων ασφαλιστικών συμβάσεων με τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, γνωρίζοντας ότι, σύμφωνα με τη μελέτη επιμερισμού των εξόδων της εταιρείας, 

το ετήσιο κόστος διαχείρισης που αντιστοιχεί ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εν ισχύι 

χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 15€ και χρεώνεται στην αρχή κάθε έτους και κόστος διακανονισμού 

αποζημιώσεων ή λήξεων είναι 10€ ανά περίπτωση. 

Γ. (2 βαθμοί) Να αναφερθούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική επιχείρηση λόγω της 

ανάληψης του εν λόγω χαρτοφυλακίου ιδίως αναφορικά με την μεταβολή (αύξηση ή μείωση) των 

επιτοκίων χωρίς κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές προβλέψεις του χαρτοφυλακίου 

αντικρίζονται με επενδύσεις σε : i) κρατικά ομόλογα διάρκειας τριών ετών χωρίς κουπόνι σε 

ποσοστό 90% και ii) τραπεζική κατάθεση σε ποσοστό 10%.  
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Άσκηση 5η  

 

Ασφαλιστική εταιρεία γενικών κλάδων διέκοψε την ανάληψη νέων κινδύνων και περιόρισε τη 

δραστηριότητά της στο διακανονισμό των ζημιών (run-off). Στις 31.12.2019 τα στοιχεία των 

πληρωθεισών αποζημιώσεων κατ’ έτος (€ εκατ.), επί τη βάσει των οποίων εκτιμώνται οι 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
     ‘Έτος συμβάντος      1ο έτος          2ο έτος           3ο έτος         4ο έτος 

2016 180 30 15 10 

2017 200 40 25  

2018 220 50   

2019 250    

 

Ο διακανονισμός των ζημιών κάθε έτους ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) ετών. Το 

χαρτοφυλάκιο της εταιρίας καλύπτεται με αναλογική αντασφαλιστική σύμβαση με ιδία κράτηση 

70%. Στο ενεργητικό της διαθέτει και εταιρικά ομόλογα χωρίς κουπόνι τρέχουσας αξίας 100 εκατ. 

και υπολειπόμενης διάρκειας 4 ετών ακριβώς. Το spread του ομολόγου είναι 75 μονάδες βάσης. 

Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο ανέρχεται σε 2% ενώ η πληρωμή των αποζημιώσεων κάθε έτους 

πραγματοποιείται στο τέλος κάθε έτους με τη μείωση των στοιχείων του ενεργητικού.  

Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα έσοδα ή έξοδα που να επηρεάζουν τον ισολογισμό της 

εταιρείας, τότε: 

Α. (6 βαθμοί) Να αποτυπωθεί ο εποπτικός ισολογισμός της εταιρείας στις 31.12 των ετών 2019, 

2020 και 2021. 

Β. (4 βαθμοί) Να εκτιμηθεί: i) ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας στις 31.12.2021, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται, για τον κίνδυνο αγοράς, ίσες 

προς τη δυσμενή επίπτωση αύξησης του επιτόκιου χωρίς κίνδυνο κατά 100 μονάδες βάσης και, για 

τον  ασφαλιστικό κίνδυνο, ως η δυσμενής επίπτωση της αύξησης κατά 8%των  συντελεστών που 

χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του τελικού κόστους αποζημιώσεων οι οποίες βαρύνουν την 

εταιρεία (σημ.  κεφαλαιακή απαίτηση για κίνδυνο αντισυμβαλλομένου δεν υπολογίζεται) και ii) το 

όφελος διαφοροποίησης μεταξύ των κινδύνων. Δίδεται ότι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του 

κινδύνου αγοράς και ασφαλιστικού κινδύνου είναι 25%.  

 

 


