
 

ΕΝΤΥΠΟ  

ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

 

F3W2.PR09 

 

F3W2.PR09 1/10 

 

Όνομα:                                                 Επίθετο: 

Ημερομηνία: 22/2/2017 Πρωί: x Απόγευμα:  

Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και 

Φερεγγυότητα 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ !



 

ΕΝΤΥΠΟ  

ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

 

F3W2.PR09 

 

F3W2.PR09 2/10 

 

 
1. Για ποια από τα παρακάτω έχει καθήκον να μεριμνά η αναλογιστική λειτουργία ασφαλιστικής 

επιχείρησης; 

Ι. Την αξιολόγηση της καταλληλότητας  της τυποποιημένης μεθόδου υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων σε σχέση με το προφίλ κινδύνου της επιχείρησης,  

ΙΙ. Την αξιολόγηση των αναδυόμενων κινδύνων που συνδέονται με την αντασφάλιση, 

ΙΙΙ. Τη συμμόρφωση της ασφαλιστικής επιχείρησης με τους κανόνες κάλυψης των τεχνικών 

προβλέψεων με κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία. 

 

Α. Μόνο το Ι           Β. Μόνο το ΙΙ       Γ. Το Ι & ΙΙ          Δ. Όλα            Ε. Κανένα 

  

 

2. Στο πλαίσιο της φερεγγυότητας ΙΙ, σε ποια από τα παρακάτω συμβάλει η αντασφάλιση; 

Ι.  Στη διαχείριση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της ασφαλιστικής επιχείρησης, 

ΙΙ. Στη μείωση του περιθωρίου κινδύνου, που καταχωρεί η ασφαλιστική επιχείρηση στο παθητικό, 

ΙΙΙ. Στη μείωση, σε κάθε περίπτωση, του προφίλ κινδύνου της ασφαλιστικής επιχείρησης. 

 

Α. Μόνο το Ι           Β. Μόνο το ΙΙ       Γ. Το Ι & ΙΙ          Δ. Όλα            Ε. Κανένα 

 

 

3. Στο πλαίσιο της φερεγγυότητας  ΙΙ, ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τον υπολογισμό των 

απαιτήσεων από αντασφαλιστή;  

Ι. Τα όρια της αντασφαλιστικών συμβάσεων αναγνωρίζονται πάντα ίσα με τα όρια των 

ασφαλιστικών συμβάσεων, 

ΙΙ. Δεν λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση από την εφαρμογή αναφερόμενης στην αντασφαλιστική 

σύμβαση ρήτρας θετικής εμπειρίας ,   

ΙΙΙ. Λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση της αντασφαλιστικής σύμβασης επί συμβάσεων που θα 

αναληφθούν μετά την ημερομηνία υπολογισμού. 

 

Α. Μόνο το Ι           Β. Μόνο το ΙΙ       Γ. Το Ι & ΙΙ          Δ. Όλα            Ε. Κανένα 
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4. Ο κίνδυνος ρευστότητας που συνδέεται με την υποβάθμιση εταιρικών ομολόγων 

αντιμετωπίζεται: 

 

Α. Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Πυλώνα Ι 

Β. Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ 

Γ. Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙΙ  

Δ. Στην ενότητα του συναλλακτικού κινδύνου 

Ε. Στην ενότητα του κινδύνου αντισυμβαλλομένου 

 

 

5. Στο πλαίσιο της φερεγγυότητας ΙΙ ποια από τα παρακάτω ισχύουν; 

Ι. Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται, εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους σε συνάλλαγμα. 

ΙΙ. Η κεφαλαιακή απαίτηση αντισυμβαλλομένου καλύπτει τον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων για 

την χρονική περίοδο ενός έτους, 

ΙIΙ. Ο στρατηγικός κίνδυνος αξιολογείται στην ενότητα του λειτουργικού κινδύνου. 

 

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

 

 

6. Στο πλαίσιο της φερεγγυότητας ΙΙ, η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, σύμφωνα με την 

τυποποιημένη μέθοδο (standard formula), μιας  ασφαλιστικής επιχείρησης  υπολογίζεται: 

Ι. Ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει μη αναμενόμενες ζημίες με διάστημα εμπιστοσύνης  99,5%. 

ΙΙ. Με βάση την παραδοχή  της συνέχισης της δραστηριότητας της. 

ΙΙΙ. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κίνδυνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη. 

 Α. Όλα     Β. Ι, ΙΙ         Γ.ΙΙ,ΙΙΙ        Δ. Ι,ΙΙΙ     Ε. Μόνο το ΙΙ 

 

 

7. Ποιο από τα παρακάτω  είναι πάντοτε  συνεπές μέτρο κινδύνου 

 

Α. aVaR   

Β. aES   

Γ. Διασπορά  

Δ. RαRοC 

Ε. Το beta του CAPM  
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8. Ένας ασκούμενος, ο οποίος ενδιαφέρεται να μείνει στην εταιρεία ως βοηθός αναλογιστή, σας 

ανακοινώνει ότι  για την θέση της εταιρείας έχει  υπολογίσει  ότι το 15)(%95 XVaR εκ  και 

14)(%99 XVaR εκ. Θα θέλατε να τον είχατε στην ομάδα σας; 

 

Α. Ναι γιατί η απάντηση του είναι εύλογη. 

Β. Όχι γιατί δεν μπορεί να συγκρίνει τις δύο ποσότητες. 

Γ. Όχι γιατί θα έπρεπε να γνωρίζει ότι )()( %95%99 XVaRXVaR  . 

Δ. Όχι γιατί θα έπρεπε να γνωρίζει ότι )()( %95%99 XVaRXVaR  . 

Ε. Όχι γιατί θα έπρεπε να γνωρίζει ότι το )(XVaRa  δεν αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό. 

 

 

9. Υποθέτουμε ότι οι κίνδυνοι 321 ,, XXX  ακολουθούν την κανονική κατανομή με διασπορές 

1011  , 1522  , 533  . Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό; 

 

Α. )()()( 321 XTVaRXTVaRXTVaR aaa  . 

Β. )()()( 312 XTVaRXTVaRXTVaR aaa  . 

Γ. )()()( 213 XTVaRXTVaRXTVaR aaa  . 

Δ. )()()( 132 XTVaRXTVaRXTVaR aaa  . 

Ε. Κανένα από τα παραπάνω. 

 

 

10. Κατά την ημερομηνία υπολογισμών του εποπτικού ισολογισμού ασφαλιστικής επιχείρησης, το 

ενεργητικό της αποτελείται από α) ομόλογο ονομαστικής αξίας €500 χιλ., χωρίς κίνδυνο 

πιστωτικού περιθωρίου, με μηδενικό κουπόνι και υπολειπόμενη διάρκεια δύο έτη και β) μετοχές 

τρέχουσας αξίας € 250 χιλ.  Η επιχείρηση αναμένεται να καταβάλει αποζημιώσεις ύψους € 585 

χιλ. στο τέλος του επόμενου και του μεθεπόμενου έτους κατά 75% και 25% αντίστοιχα. Για τις 

αποζημιώσεις αυτές υπολογίζει ασφαλιστικές υποχρεώσεις λαμβάνοντας υπόψη ετήσιο επιτόκιο 

χωρίς κίνδυνο 2,15%. Ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τις τεχνικές προβλέψεις του 

ισολογισμού ανέρχεται σε: (Δίνεται ότι λοιπές υποχρεώσεις: 0, περιθώριο κινδύνου: 0) 

 

Α. 26%            B. 28%           Γ. 30%                  Δ. 32%                  Ε. 34% 
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11. Ασφαλιστική επιχείρηση, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, ανέλαβε συνολικά 

χαρτοφυλάκιο ασφάλισης πυρός 1.000 κατοικιών, ομοιόμορφα στις εξής ημερομηνίες: 1/1/t, 1/4/t, 

1/7/t και 1/10/t. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για τη χρήση t 

ανήλθαν στο ποσό των €500.000, το οποίο και ήταν το διπλάσιο από το ποσό της πρόβλεψης με 

ημερομηνία 31/12/t για εκκρεμείς ζημιές.  

Ο αντίστοιχος δείκτης ζημιών της τρέχουσας χρήσης t διαμορφώθηκε στο 65%, ο οποίος και 

θεωρήθηκε ικανοποιητικός από την διοίκηση της επιχείρησης. Αν ο ετήσιος πληθωρισμός στον 

τομέα κατασκευών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 4%, το ασφάλιστρο της επόμενης χρήσης για 

αυτούς τους κινδύνους θα διαμορφωθεί ως εξής: 

 

Α. € 1.650            B. € 1.760             Γ. € 1.845           Δ. € 1.920                 Ε. € 2.140 

 

 

12. Χαρτοφυλάκιο λοιπών ζημιών αγαθών καλύπτεται με αντασφαλιστικό σχήμα, ως εξής : α) 

αναλογική σύμβαση με ιδία κράτηση 40%  και β) προστασία της ιδίας κράτησης ανά γεγονός για 

ποσό άνω των €40.000. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ποσού (χιλ. €) 28, 40, 50, 55, 60, 

65, 70 75 και 80, εκ των οποίων οι τρεις πρώτες προέκυψαν από χαλαζόπτωση στην περιοχή της 

Λάρισας την 8η Ιανουαρίου 2016 και οι τρεις τελευταίες από την πλημμύρα της 8η Νοεμβρίου 

2016 στην περιοχή της Καλαμάτας. Το ποσοστό συμμετοχής του αντασφαλιστή επί των 

συνολικών αποζημιώσεων της χρήσης ανέρχεται σε: 

 

Α. 60%            B. 64%           Γ. 71%                  Δ. 78%                 Ε. 86% 

 

               

13. Ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει ασφάλιση πυρός για κύριες και εξοχικές κατοικίες. Η 

συχνότητα ζημιάς για τις εξοχικές κατοικίες είναι 40% χαμηλότερη από την αντίστοιχη των 

κύριων κατοικιών που είναι 0,5%. Η μέση ζημιά για τις εξοχικές κατοικίες ανέρχεται σε € 15 χιλ., 

η οποία είναι 50% υψηλότερη από την αντίστοιχη για τις κύριες κατοικίες. Η επιχείρηση επιθυμεί 

να διαμορφώσει και για τις δυο κατηγορίες κατοικιών ασφάλιστρο κινδύνου ύψους  € 48,  ώστε να 

είναι εμπορικά αποδεκτό. Για να είναι αυτό επαρκές, το ποσοστό των εξοχικών κατοικιών στο 

χαρτοφυλάκιο πρέπει να ξεπεράσει το: 

 

Α. 25%            B. 40%          Γ. 50%                Δ. 60%                Ε. 75% 
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14. Για κλάδο χερσαίων οχημάτων, οι αποζημιώσεις έχουν ως εξής : 

Έτος ατυχήματος Πλήθος ζημιών 
Συνολικές αποζημιώσεις 

(€) 

2013 10.000 10.000.000 

2014 10.055 11.060.000 

2015 10.248 12.400.000 

Στο χαρτοφυλάκιο αυτό το 5% του συνολικού πλήθους ζημιών χρήσης αναγγέλλονται με 

καθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 αναγγέλθηκαν 10.184 

ζημιές με έτος συμβάντος 2016. Με δεδομένα αποκλειστικά και μόνο τα παραπάνω, οι 

αναμενόμενες αποζημιώσεις με έτος συμβάντος 2016 σε σχέση με τις αποζημιώσεις του έτους 

2015 είναι υψηλότερες κατά:  

 

Α. 5%             B. 7,5%           Γ. 10%                  Δ. 12,5%                  Ε. 15% 

 

                                     

15. Ασφαλιστική επιχείρηση  πρόκειται να διαθέσει ασφαλιστικό πρόγραμμα απλής ασφάλισης 

θανάτου τριετούς διάρκειας.  Το  ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο δίδεται από τη σχέση   

P(t) = 10*t + 90 (t από 1 έως 3), ενώ τα λογιστικά κέρδη, μετά την πληρωμή εξόδων και 

αποζημιώσεων, από τη σχέση BP(t) = 2*t2 - (9/t). Το περιθώριο κέρδους, υπολογιζόμενο με ετήσιο 

επιτόκιο 6%, ανέρχεται σε: 

 

Α. 2,2%            B. 2,9%             Γ. 3,5%                Δ. 4,3%                  Ε. 5,1% 

 

             

16. Στο ενεργητικό ασφαλιστικής επιχείρησης ύψους € 60 εκατ., υφίσταται ένα μόνο περιουσιακό 

στοιχείο, για το οποίο η κεφαλαιακή απαίτηση προέκυψε ως ποσοστό 25% της τρέχουσας αξίας 

του. Η επιχείρηση εξετάζει τη μετατροπή του ενεργητικού αυτού από ένα σε δύο ή τρία ισόποσα 

περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία η κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται με ποσοστό 25% της 

τρέχουσας αξίας τους. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων είναι 50%. 

Σε περίπτωση επένδυσης σε τρία περιουσιακά στοιχεία έναντι της επένδυσης σε δυο, η 

υφιστάμενη κεφαλαιακή απαίτηση μειώνεται περαιτέρω κατά: 

 

Α. 5%             B. 5,2%           Γ. 5,5%                 Δ. 5,7%                  Ε. 6% 
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17. Για ασφαλιστική σύμβαση Unit-Linked, εφάπαξ ασφαλίστρου και υπολειπόμενης διάρκειας 2 

ετών, στο τέλος της  τρέχουσας οικονομικής χρήσης στον αποταμιευτικό λογαριασμό υπάρχουν 

1.000 μερίδια εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου (ΕΜΚ) αξίας € 2 χιλ. Στη σύμβαση προβλέπεται 

χρέωση του αποταμιευτικού λογαριασμού για διαχειριστικά έξοδα στο τέλος κάθε έτους 0,5% επί 

της αξίας των μεριδίων. Τα διαχειριστικά έξοδα για το επόμενο έτος εκτιμάται ότι θα ανέλθουν 

στο ποσό των €15 ανά συμβόλαιο με ετήσιο ρυθμό αύξησης 3%. Η ετήσια απόδοση του ΕΜΚ 

αναμένεται 3% ή 5% με ίση πιθανότητα. Το απόθεμα διαχειριστικών εξόδων που πρέπει να 

σχηματίσει η επιχείρηση ανέρχεται σε: (επιτόκιο χωρίς κίνδυνο: 0%) 

 

Α. € 6,5               B. € 7,2            Γ. € 7,9                   Δ. € 8,6                 Ε. € 9,3 

 

 

18. Ασφάλιση ορισμένης λήξης στον (x) με έναρξη 1/1/t και λήξη 31/12/t+3,έχει διάρκεια 

πληρωμής ασφαλίστρων 4 έτη, ετήσιο ασφάλιστρο κινδύνου 23,06 και κεφάλαιο 100. 

Η πιθανότητα θανάτου δίνεται από τον τύπο qx+k = (k+1)*10-3, όπου k από 0 έως 3, και το επιτόκιο 

χωρίς κίνδυνο είναι 1,5%. Η βέλτιστη εκτίμηση, όσον αφορά στον ασφαλιστικό κίνδυνο, που 

πρέπει να υπολογιστεί στο τέλος του έτους t, t+1 και t+2 είναι: 

 A B Γ Δ Ε 

t 51,36 29,06 27,63 27,22 4,22 

t+1 75,46 52,81 51,36 50,60 27,63 

t+2 100,00 76,94 75,46 74,35 51,36 

 

 

19. Σε ασφαλιστική σύμβαση κατασκευής οδοφράγματος με έναρξη 1/7/2016 και λήξη 30/6/2019 

η τελική αξία του έργου είναι 104. Στη σύμβαση προβλέπεται ότι α)το πρώτο ασφαλιστικό έτος 

πρόκειται να ολοκληρωθεί το 10% του έργου, το δεύτερο έτος επιπλέον 30% του έργου και το 

τρίτο έτος το υπόλοιπο, β) η κατασκευή πραγματοποιείται ομοιόμορφα μέσα σε κάθε ασφαλιστικό 

έτος και γ) το ασφάλιστρο καταβάλλεται σε 3 ετήσιες ισόποσες δόσεις. Από τα δεδομένα της 

εμπειρίας ο ασφαλιστικός κίνδυνος προκύπτει 4.10-3, ο οποίος όμως κατά την τιμολόγηση 

εκτιμήθηκε κατά 25% μικρότερος. 

Η βέλτιστη εκτίμηση, όσον αφορά στον ασφαλιστικό κίνδυνο, που πρέπει να υπολογιστεί στις 

31/12/2016, 31/12/2017 και 31/12/2018 είναι : (επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 0%, το εξάμηνο 1/2 του 

έτους)  

 

 A B Γ Δ Ε 

31/12/2016 13,5 16,0 26,50 28,0 28,5 

31/12/2017 21,0 18,0 27,00 33,0 35,0 

31/12/2018 15,0 20,0 5,00 20,0 25,0 
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20. Η πιθανότητα αθέτησης του ομολόγου Χ τον επόμενο χρόνο είναι 0,05 και του ομολόγου Υ 

είναι 0,15. Να υπολογίσετε την πιθανότητα αθέτησης και των δύο ομολόγων χρησιμοποιώντας μια 

Clayton copula με 2a .  

(Υπόδειξη: για την Clayton copula έχουμε ότι η γεννήτρια είναι )1))((()/1())((  a

a xFaxF ) 

 

Α. 0,0445  Β. 0,0455  Γ. 0,0465  Δ. 0,0475  Ε. 0,0485 

 

 

21. Μια ασφαλιστική εταιρεία αντιμετωπίζει 2 κινδύνους YX ,  για τους οποίους ισχύει ότι 

0272,0)13exp()30000( XP και 177,0)3exp()20000( YP . Οι δυο κίνδυνοι 

συνδέονται μεταξύ τους με την copula Gumbel με παράμετρο 2 . Ποια είναι η πιθανότητα 

)20000,30000(  YXP ; 

(Υπόδειξη: Η copula Gumbel είναι μια αρχιμήδεια copula  δηλ. ))()((),( 21

1

21 uuuuC   
 με 

γεννήτορα την συνάρτηση  )ln()( tt  ) 

 

Α. exp(-4)=0,0183 

B. exp(-2,5)=0,0821 

Γ. exp(-1)=0,3679 

Δ. exp(-4,5)=0,0111 

Ε. Κανένα από τα παραπάνω 
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22. Μια ασφαλιστική εταιρία αντιμετωπίζει επιχειρησιακό κίνδυνο από 2 ανεξάρτητες πηγές. Ο 

επιχειρησιακός κίνδυνος από την πηγή 1 μοντελοποιείται από την σύνθετη διαδικασία Poisson ως 





1

1

1

N

i

iXL με )(~ 11 PoissonN  με 101   και iX  ανεξάρτητες και όμοια κατανεμημένες με 

),(~ 2

11 NX i
 με 2,10 11   .  Ο επιχειρησιακός κίνδυνος από την πηγή 2 μοντελοποιείται 

από την σύνθετη διαδικασία Poisson ως 
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N

i

iYL με )(~ 22 PoissonN  με 52   και iY  

ανεξάρτητες και όμοια κατανεμημένες με ),(~ 2

22 NYi
 με 3,50 22   . H αναμενόμενη 

συνολική ζημιά και η διασπορά της είναι  

 

Α. 10 και 4   

Β. 40  και 14000 

Γ.  350 και 13585 

Δ.  350  και 14000 

Ε. 40 και 4000 

 

 

23. Μια αντασφαλιστική εταιρεία έχει αναλάβει τον κίνδυνο )1000,0max(  XL  όπου 

8,0)500( XP , 19,0)1200( XP  και 01,0)1500( XP . Τα αντασφάλιστρα Ρ 

υπολογίζονται ως το 110% των αναμενόμενων ζημιών.  Υπολογίστε την αξία σε κίνδυνο σε 

επίπεδο εμπιστοσύνης 99% της εταιρίας  και την RORAC. 

(Υπόδειξη: Για την θέση Υ χρησιμοποιήστε ))(|inf()(99,0 axFxYVaR Y   όπου YF  η συνάρτηση 

κατανομής της Υ και RORAC= )(/))(( PLVaRLEP a  ). 

 

Α. 500 και 0,04      

Β. 200  και 0,0282 

Γ. 100 και 0,03 

Δ. 200 και 0,04 

Ε. 500  και 0,125 
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24. Μια εταιρεία υπολογίζει την κεφαλαιακή της απαίτηση χρησιμοποιώντας ένα κυρτό μέτρο 

κινδύνου  . Η εταιρία δραστηριοποιείται σε 2 διαφορετικούς κλάδους και για τον κλάδο 1 έχουμε 

ότι 5)( 1 L εκ ευρώ ενώ για τον κλάδο 2 έχουμε ότι 10)( 2 L  εκ ευρώ. H κεφαλαιακή 

απαίτηση  της εταιρείας συνολικά θα είναι: 

 

Α. Μεγαλύτερη από 15 εκ. 

Β. Μικρότερη από 5 εκ. 

Γ. Μικρότερη από 10 εκ. 

Δ. Μικρότερη από 15 εκ. 

Ε. Ίση με 7,5 εκ. 

 


