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Ασυαλίσεις κατά ζημιών  
Απογευματινά Θέματα 2015 

 
ΘΕΜΑ 1  

Μηα αζθαιηζηηθή ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζε ηηκνιόγεζε γηα ηελ Αζηηθή Δπζύλε Απηνθηλήηνπ κε 

βαζηθέο πεξηνρέο Αζήλα – Δπαξρεία θαη γηα ηηο θιάζεηο «απη/ηα κε ίππνπο έσο θαη 10» θαη 

«απη/ηα άλσ ησλ 10 ίππσλ». Τα λέα αζθάιηζηξα ζα ηζρύνπλ από 1/1/2016 γηα εηήζηα ζπκβόιαηα. 

Ζ εηαηξεία έρεη σο βαζηθή ππόζεζε πσο ν επηηξεπόκελνο δείθηεο δεκηώλ είλαη 70%. Δπηπιένλ, νη 

δεκηέο κε έηνο αηπρήκαηνο ην 2010 έρνπλ ζπλνιηθά πνζά πιεξσζεηζώλ 40.000 θαη ΑΔΕ 8.000 ηελ 

31/12/2013, ελώ νη ίδηεο δεκηέο ηελ 31/12/2014 είλαη 64.800 κε κεδεληθό ΑΔΕ. Ο εηήζηνο 

πιεζσξηζκόο ησλ δεκηώλ είλαη 3%, ν νπνίνο δελ έρεη ιεθζεί ππόςε ζηελ εμέιημε ησλ δεκηώλ. Ζ 

εηαηξεία δελ ζέιεη λα αιιάμεη ηηο ζρεηηθόηεηεο κεηαμύ ησλ θιάζεσλ. Γίλνληαη 

Τξέρνληα Rates Αζήλα Δπαξρία 

Ίππνη<=10 200 400 

Ίππνη>10 300 600 

 

 
Αζήλα Δπαξρία 

Εεκηέο κε έηνο αηπρήκαηνο ην 2011, 

ηελ 31/12/2014 
21.000 15.000 

 

Γεδνπιεπκέλεο ΜΔΚ Αζήλα Δπαξρία 

Ίππνη<=10 100 70 

Ίππνη>10 60 20 

i. (8 κνλάδεο) Να βξεζνύλ ηα λέα differential θαη ηα λέα rates αλά πεξηνρή θαη αλά θιάζε κε ηε 

κέζνδν ηνπ δείθηε δεκηώλ (Loss Ratio) θαη ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ θόζηνπο (Loss Cost). 

ii. (2 κνλάδεο) Να ζρνιηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα κεηαμύ ησλ κεζόδσλ. 
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ΘΕΜΑ 2 

Τν πιήζνο ησλ απνδεκηώζεσλ αθνινπζεί θαηαλνκή Binomial(m,p) κε ζ.π.π., 

(
 
 
)                               ε δε παξάκεηξνο p αθνινπζεί θαηαλνκή 

Beta(α,b) κε ζ.π.π:    
      

        
             θαη ην πιήζνο ησλ απνδεκηώζεσλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζε κηα πεξίνδν είλαη n.  

i.(5 κνλάδεο) Να ππνινγίζεηε ηελ θαηά Bühlmann εθηίκεζε γηα ην αζθάιηζηξν  

ii.(5 κνλάδεο) Να ππνινγίζεηε ηελ ύζηεξε θαηαλνκή ηεο παξακέηξνπ p θαη ηελ θαηά Bayes 

εθηίκεζε γηα ην αζθάιηζηξν  

 

 

ΘΕΜΑ 3 

Σε έλα ραξηνθπιάθην απηνθηλήηνπ έρνπλ παξαηεξεζεί νη αθόινπζεο κέζεο ζθνδξόηεηεο 

 
Area1 Area2 

Cat1 700 300 

Cat2 500 200 

 

Γίλεηαη πσο νη θαηεγνξίεο 1 θαη 2 είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο, δειαδή ζρεκαηίδνπλ όιν ηνλ 

πιεζπζκό θαη ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο πεξηνρέο. 

Αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία GLM 

i.(1 κνλάδεο) Να θαζνξηζηεί ν design matrix X θαη ν πίλαθαο ησλ παξακέηξσλ β. 

ii.(1 κνλάδεο) Αλ ην ζθάικα ε αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη ε link function είλαη ε 

ηαπηνηηθή, λα θαζνξηζηεί ε ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο. 

iii.(4 κνλάδεο) Να ππνινγηζηνύλ νη παξάκεηξνη β. 

iv.(4 κνλάδεο) Να ππνινγηζηνύλ ηα predicted values αλά θαηεγνξία θαη πεξηνρή. 

Γίλεηαη γηα ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 
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ΘΕΜΑ 4 

Γηα έλα νκνηνγελέο ραξηνθπιάθην δίλνληαη ηα πνζά ησλ πιεξσζεηζώλ θαη εθθξεκώλ δεκηώλ, 

δνζέληνο όηη νη πιεξσκέο γίλνληαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 

Έηνο Αηπρ Πιεξσζείζεο 

2010 120 95 53 11 6 

2011 115 99 56 12 
 

2012 125 98 55 
  

2013 122 95 
   

2014 125 
    

 

Έηνο Αηπρ Δθθξεκείο 

2010 139 61 14 4 0 

2011 152 65 10 5 
 

2012 134 49 11 
  

2013 135 48 
   

2014 125 
    

i.(1,5 κνλάδεο) Να ππνινγηζηεί ην αλαινγηζηηθό απόζεκα ηελ 31/12/2014 κε ηε κέζνδν 

weighted average Chain Ladder. 

ii.(3 κνλάδεο) Να ππνινγηζηεί ην αλαινγηζηηθό απόζεκα ηελ 31/12/2014 κε ηε κέζνδν weighted 

average Chain Ladder, ιακβάλνληαο ππόςε εηήζην επηηόθην πξνεμόθιεζεο 5%. 

iii.(4 κνλάδεο) Να ππνινγηζηεί ην αλαινγηζηηθό απόζεκα ηελ 31/12/2014 κε ηε κέζνδν weighted 

average Chain Ladder, ιακβάλνληαο ππόςε παξειζνληηθό θαη κειινληηθό εηήζην 

πιεζσξηζκό ίζν κε 7%. 

iv.(1,5 κνλάδεο) Να ζπγθξηζνύλ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη λα γίλεη κηα ζύληνκε 

αηηηνιόγεζή ηνπο. 
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ΘΕΜΑ 5 

A. Έζησ κηα αληαζθαιηζηηθή ζύκβαζε excess of loss 20xs30, κε ROL=20% θαη 2 επαλαθνξέο 

ζηα 200%. Να ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ αληαζθαιηζηή θαη ην αληαζθάιηζηξν 

επαλαθνξάο γηα ηηο αθόινπζεο δεκηέο: 

i. (2,5 κνλάδεο) Έζησ 4 δεκηέο ίζεο κε 48, 45, 54, 46 

ii. (2,5 κνλάδεο) Έζησ 4 δεκηέο ίζεο κε 38, 35, 29, 37  

B. Έλα ραξηνθπιάθην απνηειείηαη από δύν θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ. Οη αζθαιηζκέλνη ηύπνπ Α 

έρνπλ ηηο απνδεκηώζεηο θάζε έηνπο νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλεο ζην δηάζηεκα (0,1) 

X|A~U(0,1) θαη νη αζθαιηζκέλνη ηύπνπ Β έρνπλ ηηο απνδεκηώζεηο θάζε έηνπο νκνηόκνξθα 

θαηαλεκεκέλεο ζην δηάζηεκα (0,2), δηλ X|B~U(0,2). Έλαο αζθαιηζκέλνη επηιέγεηαη ηπραία κε 

πηζαλόηεηα επηινγήο γηα θάζε θαηεγνξία 50%. Αλ νη δεκηέο ηνπ πξώηνπ έηνπο είλαη ίζεο κε L 

λα ππνινγηζζνύλ: 

i. (2 κνλάδεο) ε κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά ησλ απνδεκηώζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία 

αζθαιηζκέλσλ: 

E(X|A),  Var(X|A),  E(X|B),  Var(X|B)  

ii. (2 κνλάδεο) ζπληειεζηήο κε ηε κέζνδν Bühlmann 
(k)Z   

iii. (1 κνλάδα) ε εθηίκεζε ηνπ αζθάιηζηξνπ γηα ην δεύηεξν έηνο σο ζπλάξηεζε ηνπ L κε ηε 

κέζνδν Bühlmann  

 


