
 

ΕΝΤΥΠΟ  

ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

 

F3W2.PR09 

 

F3W2.PR09 1/10 

 

Όνομα:                                                 Επίθετο: 

Ημερομηνία: 27/6/2018 Πρωί: X Απόγευμα:  

Θεματική ενότητα: Ασφαλίσεις Κατά Ζημιών 

 
1. Ποιο από τα παρακάτω αληθεύει; 

(Α) Η ηλικία του οδηγού για τον κλάδο του αυτοκινήτου αποτελεί παράγοντα κινδύνου 

(Β) Στον κλάδο Πυρός η πιθανότητα καταιγίδας δεν συγκαταλέγεται στους παράγοντες κινδύνου 

(Γ) Στην Αστική Ευθύνη προϊόντων ως μέτρο έκθεσης στον κίνδυνο χρησιμοποιείται το συνολικό εισόδημα 
της εταιρείας  

(Δ) Το μέτρο έκθεσης στον κίνδυνο δεν χρειάζεται να είναι μετρήσιμο 

(Ε) Στις ασφαλίσεις ταξιδιών δεν καλύπτεται η ακύρωση των πτήσεων  

 
2. Δίνονται οι ακόλουθοι συντελεστές εξέλιξης 

Ult/0 Ult/1 Ult/2

1,12 1,03

Σωρευτικός Συντελεστής 

Εξέλιξης (cdf)  

Εάν κατά την 31/12/2017 οι σωρευτικά πληρωθείσες αποζημιώσεις για τα έτη ατυχήματος 2017, 2016 και 
2015 είναι αντίστοιχα 48, 58 και 60 και το συνολικό εκτιμώμενο τελικό κόστος για τα 3 έτη ατυχήματος 
είναι 187,24 τότε ο σωρευτικός συντελεστής εξέλιξης Ult/0 ισούται με  

(Α) 1,03 
(Β) 1,12 
(Γ) 1,20 
(Δ) 1,26 
(Ε) 1,35 
 

3. Έστω για το ακόλουθο χαρτοφυλάκιο 5 συμβολαίων, η ασφαλιστική αγοράζει μια σύμβαση 

Υπερβάλλοντος Κεφαλαίου (Surplus) με Ιδία Κράτηση 2.000. Να υπολογιστεί ο δείκτης ζημιών (Loss 

Ratio) καθαρός από αντασφάλιση (Net of Reinsurance), υπό την υπόθεση πως όλα τα συμβόλαια 

ξεκίνησαν 1/1/2017 και είναι ετήσια. 

Συμβόλαιο Ασφάλιστρο Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Ποσό Αποζημίωσης 

Συμβ.1 1.540 2.002 2.002 

Συμβ.2 980 1.274 1.274 

Συμβ.3 2.100 2.730 - 

Συμβ.4 2.380 3.094 3.094 

Συμβ.5 700 910 910 

(Α) 78% 
(Β) 80% 
(Γ) 95% 
(Δ) 98% 
(Ε) 116% 
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4. Έστω αντασφαλιστική σύμβαση Υπερβάλλουσας Ζημιάς (Excess of Loss) 10xs20, με 2 επαναφορές στα 

130% και ROL=60%. Έστω ότι συμβαίνουν διαδοχικά οι ακόλουθες ζημιές 35, 33, 32 και 36. Να βρεθεί το 

συνολικό Αντασφάλιστρο Επαναφοράς (Reinstatement Premium) που η εταιρεία θα πληρώσει. 

(Α) 6,00  
(Β) 7,80  
(Γ) 15,60  
(Δ) 21,60  
(Ε) 31,20 
 

5. Με την υπόθεση ότι οι πληρωμές γίνονται ομοιόμορφα μέσα στο έτος, και το σχετικό επιτόκιο για κάθε 

μελλοντικό έτος είναι 3%, ποια είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών του έτους ατυχήματος 

2016 δοθέντος ότι όλες οι ζημιές κλείνουν στο τέταρτο έτος εξέλιξης; 

Έτος Ατυχήματος

2014 431 640 871 1.132

2015 433 663 919

2016 481 715

2017 354

Έτος εξέλιξης

 

(Α) 271,3 
(Β) 471,5 
(Γ) 544,9 
(Δ) 567,5 
(Ε) 709,2 
 
 

6. Ποιο από τα παρακάτω αληθεύει για τη Φερεγγυότητα ΙΙ? 

I. Η προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών εφαρμόζεται μόνο για τη βέλτιστη εκτίμηση 

ζημιών 

II. Στον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης ζημιών δεν συμπεριλαμβάνονται γεγονότα που έχουν 

συμβεί πριν την ημερομηνία υπολογισμού κι έχουν αναγγελθεί μετά την ημερομηνία 

υπολογισμού 

III. Το περιθώριο κινδύνου δεν αποτελεί κομμάτι των τεχνικών προβλέψεων 

(Α) Μόνο το Ι 
(Β) Μόνο το Ι και το ΙΙ 
(Γ) Μόνο το ΙΙ και το ΙΙΙ 
(Δ) Μόνο το Ι και το ΙΙΙ 
(Ε) Κανένα από τα παραπάνω 
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7. Ένα αντασφαλιστικό συμβόλαιο υπερβάλλοντος ζημίας με όριο 1 με μία επαναφορά (reinstatement) 

@300%, έχει αρχικό αντασφάλιστρο P. Για τις ζημιές που εμπίπτουν στο αντασφαλιστικό συμβόλαιο, το 

πλήθος των ζημιών Ν ακολουθεί κατανομή με σ.π.  και θεωρείται πως όλες 

οι ζημιές είναι σταθερές, ύψους ίσο με 5. Αν το αντασφάλιστρο υπολογίζεται βάσει της αρχής  

 

Ε[Συνολικό Αντασφάλιστρο] = Ε[Αντασφαλιστικές Πληρωμές] 

 

Ποιο από τα παρακάτω είναι ίσο με P ; 

(Α) 4/17 
(Β) 7/17 
(Γ) 4/9 
(Δ) 7/9 
(Ε) 7/8 
 

8. Η τ.μ. Χ, εκφράζει έναν συγκεκριμένο κίνδυνο, και είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο (0 , 105). Η 

ασφαλιστική εταιρεία για αυτόν τον κίνδυνο αγόρασε μια αντασφαλιστική σύμβαση υπερβάλλοντος 

ζημιάς 5*104xs2*104. Αν η αντασφαλιστική εταιρεία χρησιμοποιεί περιθώριο κέρδους 8%, πόσο είναι το 

αντασφάλιστρο για αυτή τη σύμβαση. 

(Α) 27.500 
(Β) 29.500 
(Γ) 29.700 
(Δ) 31.860 
(Ε) 53.100 
 

9. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται εμφανίζεται η εξέλιξη του πλήθους των ζημιών 
 

Έτος Ατυχήματος

2015 560 15 2

2016 550 16

2017 580

Έτος εξέλιξης

 
 
Με την υπόθεση ότι δεν αναγγέλλονται ζημιές πέραν του 2ου έτους εξέλιξης, το εκτιμώμενο τελικό μέσο 
κόστος για το έτος ατυχήματος 2015 ανέρχεται στα 770, και η αύξηση του τελικού μέσου κόστους για τα 
επόμενα έτη ατυχήματος θα είναι 2% κατ’ έτος, ποιο είναι το εκτιμώμενο συνολικό τελικό κόστος και 
ποιο το εκτιμώμενο τελικό κόστος για τις IBNR ζημιές; 

 
  Εκτιμώμενο Τελικό Κόστος  Εκτιμώμενο τελικό κόστος IBNR ζημιών 
(Α)           1.342.295      15.585 
(Β)           1.360.255      15.585 
(Γ)           1.360.255      15.897 
(Δ)           1.369.653      15.897 
(Ε)           1.369.653      16.184 
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10. Αν / και η εξέλιξη των πληρωθεισών και επισυμβασών αποζημιώσεων, απεικονίζεται 

στους παρακάτω πίνακες, να βρεθεί το  που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των πληρωμών για το 
έτος ατυχήματος 2017 βασιζόμενοι στη μέθοδο Munich Chain Ladder. 

 

Σωρευτικά Πληρωθείσες Αποζημιώσεις

Έτος 

Ατυχήματος 1 2 3 4

2014 3.429 7.938 8.586 8.775

2015 2.802 5.667 6.972

2016 2.163 6.015

2017 3.066 8.517

Έτος Εξέλιξης

 
 

Κόστος Επισυμβασών Ζημιών

Έτος 

Ατυχήματος 1 2 3 4

2014 5.253 8.937 9.105 9.213

2015 4.218 7.323 7.278

2016 3.963 6.609

2017 7.533

Έτος Εξέλιξης

 
 

(Α) 0,72 
(Β) 0,75 
(Γ) 0,78 
(Δ) 0,81 
(Ε) 0,84 
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11. Κατά την 31/12/2017 για έναν κλάδο γενικών ασφαλίσεων, το Απόθεμα Μη Δεδουλευμένων 

Ασφαλίστρων ισούται με 50.000, ενώ ο δείκτης ζημιάς έχει εκτιμηθεί στο 50%. Η ανάλυση του μοτίβου 
πληρωμών έχει δείξει ότι οι μελλοντικές ζημιές θα πληρωθούν κατά 50% το έτος 2018 και για τα έτη 
2019 και 2020 κατά 25% έκαστο. Αν η βέλτιστη εκτίμηση ασφαλίστρων έχει υπολογιστεί στις 29.799, να 
βρεθεί ο δείκτης διαχειριστικών/διοικητικών εξόδων. 

 
Δίνονται οι συντελεστές προεξόφλησης v1/2 = 1,001, v3/2 = 1,002 & v5/2 = 1,003 
 
(Α) 0,090 
(Β) 0,095 
(Γ) 0,100 
(Δ) 0,105 
(Ε) 0,110 
 
 

12. Κάνοντας χρήση της μεθόδου Chain Ladder, χρησιμοποιώντας τους σταθμισμένους μέσους όρους των 
συντελεστών εξέλιξης προκύπτουν οι ακόλουθες εκτιμήσεις  

 

Ult/0 Ult/1 Ult/2 Ult/3

1,398 1,155 1,05 1  
 
Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις για κάθε έτος ατυχήματος κατά την 31/12/2017 και τα αντίστοιχα 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα δίνονται παρακάτω 

 

Έτος 

Ατυχήματος

Πληρωθείσες 

(31/12/2017)

Δεδουλευμένα 

Ασφάλιστρα

2014 2.079 2.310

2015 2.068 2.350

2016 1.950 2.425

2017 1.800 2.704  
 
Ποιο είναι το εκτιμώμενο συνολικό τελικό κόστος αν εφαρμοστεί η μέθοδος Bornhuetter-Ferguson 
βασιζόμενοι στον εκτιμώμενο τελικό δείκτη ζημιών του έτους ατυχήματος 2014; 

 
(Α) 8.722,52 
(Β) 8.810,10 
(Γ) 8.983,43 
(Δ) 9.019,05 
(Ε) 9.083,48 
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13. Κατά την ανάλυση της μεταβλητότητας των αποθεμάτων, προέκυψε ότι η αναμενόμενη τελική εξέλιξη 

για το παλαιότερο έτος ατυχήματος είναι 5%, ενώ οι αντίστοιχες σωρευτικές πληρωθείσες αποζημιώσεις 
ανέρχονται σε 5400. Αν για το συγκεκριμένο έτος ατυχήματος η εκτίμηση του Μέσου Τετραγωνικού 
Σφάλματος, βασιζόμενοι στη μεθοδολογία του Mack, προκύπτει από τη σχέση  

 

 
 
Ποιος είναι ο αντίστοιχος συντελεστής μεταβλητότητας; 
 
(Α) 9,25% 
(Β) 9,75% 
(Γ) 10,25% 
(Δ) 10,75% 
(Ε) 11,00% 
 
 

14. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας εξέλιξης των αποζημιώσεων 

 

Έτος Ατυχήματος

2014 200,0 250,0 280,0 X

2015 240,0 300,0 336,0

2016 244,0 305,0

2017 230,0

Έτος εξέλιξης

 

Η εκτίμηση του τελικού κόστους για το έτος 2014 χρησιμοποιώντας την αρχική μέθοδο Bondy 

παρουσιάζεται αυξημένη κατά 6,3% σε σχέση με τη χρησιμοποίηση ενός δείκτη-ουρά εξέλιξης 1,016. 

Ποιο είναι το εκτιμώμενο τελικό κόστος για το έτος ατυχήματος 2014 χρησιμοποιώντας την αρχική 

μέθοδο Bondy για την εκτίμηση του δείκτη-ουρά εξέλιξης; 

(Α) 292,0 
(Β) 295,2 
(Γ) 302,4 
(Δ) 326,6 
(Ε) 391,9 
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15. Μια ασφαλιστική εταιρεία εφαρμόζει τιμολόγιο ανά κατηγορία, έχοντας συμπεριλάβει τις 3 ίδιες 

υποομάδες σε κάθε κατηγορία, με διαφορετική αναλογία. Αν η εταιρεία επιθυμεί να έχει ως βασική 

κατηγορία εκείνη με την μεγαλύτερη έκθεση στον κίνδυνο, ποια θα είναι η νέα σχετικότητα της 

κατηγορίας Α. 

Κατηγορία 
Μέσο Κόστος 

Ζημιών 
Έκθεση στον 

Κίνδυνο 

Μέση Τρέχουσα 
Σχετικότητα των 
υποομάδων στην 

κατηγορία 

Α 1.584 1.500 1,20 

Β 1.782 2.250 1,30 

Γ 1.762 3.750 1,25 

 
(Α) 0,34517 
(Β) 0,35955 
(Γ) 0,86292 
(Δ) 0,89888 
(Ε) 0,93633 
 
 
16. Υπό την υπόθεση ότι η έκδοση των συμβολαίων και ο κίνδυνος είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο 

χρόνο, και ο ετήσιος απολογιστικός πληθωρισμός είναι αντίστοιχα 2,00% για το 2013, 2,00% για το 

2014, 1,50% για το 2015 και 1,30% για το 2016 ενώ η πρόβλεψη` του ετήσιου πληθωρισμού για τα 

επόμενα έτη είναι 1,00% για το 2017 και 0,80% για το 2018. Η εταιρεία θέλει να εφαρμόσει νέα 

ασφάλιστρα για το έτος 2017 σε εξαμηνιαία συμβόλαια βάσει των αποζημιώσεων του 2013. Ποια θα 

είναι η επιβάρυνση λόγω πληθωρισμού; 

(Α) 106,45% 
(Β) 106,71% 
(Γ) 106,92% 
(Δ) 106,98% 
(Ε) 107,24% 
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Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν στα ερωτήματα 17 και 18: 
 

Επισυμβάσες Αποζημιώσεις

Έτος 

Ατυχήματος

Πληρωθείσες 

@ 31/12/2017 Έτος

Μοτίβο 

Πληρωμών

2014 280 296 299 300 300 1 74%

2015 305 324 328 324 2 18%

2016 330 348 325 3 7%

2017 340 265 4 1%

Έτος Εξέλιξης

 
 

Έτος 2017

Ασφάλιστρα 515

ΑΜΔΑ 150  
 

17. Αναφορικά με τη βέλτιστη εκτίμηση των ζημιών, ποιο είναι το αναμενόμενο ύψος πληρωμών μέσα στο 
2018; 

 
(Α) 24,6 
(Β) 30,4 
(Γ) 69,2 
(Δ) 98,9 
(Ε) 133,17 
 

18. Ποια είναι η βέλτιστη εκτίμηση των ασφαλίστρων, βασιζόμενοι στον τελικό δείκτη ζημιών του έτους 
ατυχήματος 2017, και με την υπόθεση ότι δεν υπάρχουν διαχειριστικά/διοικητικά έξοδα και έξοδα 
πρόσκτησης εργασιών και το επιτόκιο προεξόφλησης είναι 1% για κάθε έτος; 

 
(Α) 105,4 
(Β) 106,3 
(Γ) 137,2 
(Δ) 145,1 
(Ε) 150,0 
 

19. Κατά την εκτίμηση του συνολικού κόστους των ζημιών, ο αναλογιστής αποφάσισε να εκτιμήσει την 

μεταβλητότητα των εκτιμώμενων συντελεστών εξέλιξης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Mack. Η 

εκτίμηση της διακύμανσης των συντελεστών εξέλιξης παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα 

1 2 3 4

σ2 0,466 1,526 0,064  
Ποια είναι η εκτίμηση της διακύμανσης για το τελευταίο έτος εξέλιξης; 
 
(Α) 0,003 
(Β) 0,064 
(Γ) 0,098 
(Δ) 0,685 
(Ε) 1,526 
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20. Σε μια ασφαλιστική εταιρεία αποφασίστηκε αύξηση ασφαλίστρων 8%. Δίνονται 

 

Κατηγορία 
Τρέχουσα 

Σχετικότητα 
Κόστος 
Ζημιών 

Μονάδες 
Έκθεσης 

στον 
Κίνδυνο 

Α  1,00   94.500   1.350  

Β  1,25   97.200   1.080  

Γ  0,75   43.200   720  

 
Ποια θα είναι η αποτελεσματική μεταβολή του ασφαλίστρου αν δε γίνει διόρθωση του βασικού 
ασφαλίστρου. 
 
(Α) -10,60% 
(Β)  3,57% 
(Γ)  4,61% 
(Δ)  8,00% 
(Ε)  11,86% 
 
 

21. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας τριγωνικής εξέλιξης 
 

Πληρωθείσες Αποζημιώσεις

Έτος Ατυχήματος

1 400 500 560 605

2 480 600 672

3 488 610

4 460

Έτος Εξέλιξης

 
 
Ποιο είναι το εκτιμώμενο τελικό κόστος για όλα τα έτη ατυχήματος αν εφαρμοστεί ένας δείκτης-ουρά 
εξέλιξης από το πολλαπλασιαστικό μοντέλο της μεθόδου Bondy; 
 
(Α) 2.764,9 
(Β) 2.903,1 
(Γ) 2.987,0 
(Δ) 3.209,2 
(Ε) 3.227,1 



 

ΕΝΤΥΠΟ  

ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

 

F3W2.PR09 

 

F3W2.PR09 10/1

0 

 

 
Τα ακόλουθα δεδομένα για τη χρήση του 2017 αφορούν στα ερωτήματα 22 και 23: 
 

Έτος

Καταβληθέντα Έμμεσα 

Έξοδα Διακανονισμού

Πληρωθείσες 

Αποζημιώσεις

Δεδ. 

Ασφαλιστρα Ult/0

Δείκτης 

Ζημιάς

2017 300 20.000 80.000 2,5 62,5%  
 

22. Ποιο το εκτιμώμενο συνολικό απόθεμα εκκρεμών ζημιών με τη μέθοδο Bornhuetter-Ferguson 
 
(Α) 20.000 
(Β) 30.000 
(Γ) 40.000 
(Δ) 50.000 
(Ε) 60.000 
 
 

23. Ποια είναι η πρόβλεψη για το ULAE βασιζόμενοι στην απλοποίηση της EIOPA, δοθέντος ότι η τιμή του 
συντελεστή a ισούται με 40% και το έξτρα απόθεμα IBNR αποτελεί το 10% των συνολικών αποθεμάτων? 

 
(Α) 101 
(Β) 126 
(Γ) 207 
(Δ) 300 
(Ε) 450 
 
 

24. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των πληρωθεισών αποζημιώσεων 
 

Πληρωθείσες Αποζημιώσεις

Έτος Ατυχήματος

2017 1.000 1.480 2.100 2.700

2015 1.050 1.550 2.200

2016 1.200 1.770

2017 980

Έτος Εξέλιξης

 
 

Επιπλέον, δίνονται τα εξής: 
Παράμετρος Bondy = 0,6 
f(1) = 1,477 
 
Ποια είναι η εκτίμηση για τον δείκτη εξέλιξης-ουρά χρησιμοποιώντας την γενικευμένη μέθοδο Bondy; 
 
(Α) 1,0585 
(Β) 1,1507 
(Γ) 1,1914 
(Δ) 1,2344 
(Ε) 1,2637 


