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1.   Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν; 

(Α) Η μέθοδος του Εκτιμώμενου Δείκτη Ζημιάς χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των αποθεμάτων μόνο 

όταν η ασφαλιστική εταιρεία εισέρχεται σε καινούριους κλάδους 

(Β) Οι αναβιώσεις ζημιών καθώς και τα έξοδα αυτών δεν περιλαμβάνονται στα συνολικά Αποθέματα 

Εκκρεμών Ζημιών μίας ασφαλιστικής εταιρείας 

(Γ) Μία βασική προϋπόθεση της μεθόδου Chain Ladder αναφέρει ότι η εξέλιξη των αποζημιώσεων 

σταματάει στο άνω δεξί όριο του διαχρονικού πίνακα run off (τριγώνου) 

(Δ) Στη μέθοδο Bornhuetter- Ferguson η χρήση διαφορετικού δείκτη ζημιάς για κάθε έτος ατυχήματος οδηγεί 

σε καλύτερα αποτελέσματα όταν παρατηρείται ετήσια αναπροσαρμογή τιμολογίου. 

 
(Α) Α, Β, Γ 

(Β) Α, Β, Δ 

(Γ) Β, Γ 

(Δ) Γ, Δ 

(Ε) Όλα τα παραπάνω 
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2. Η εξέλιξη των σωρευτικών πληρωθεισών αποζημιώσεων για ένα κλάδο ασφάλισης κατά την 31/12/2020 

παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα run-off 

 

Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 2020 = 55.000 

Για το έτος ατυχήματος 2020 και βασιζόμενη στα παραπάνω δεδομένα, η Αναλογιστής της εταιρείας 

επέλεξε, μεταξύ άλλων, τη μέθοδο Bornhuetter–Ferguson για την εκτίμηση του κόστους ζημιών η οποία 

δίνει μικρότερη εκτίμηση κατά 2,643%απ’ ότι η μέθοδος Εκτιμώμενου Δείκτη Ζημιάς. 

Ο σωρευτικός συντελεστής εξέλιξης που εφαρμόζεται στο έτος ατυχήματος 2020 με τη μέθοδο Chain 

Ladder έχει εκτιμηθεί σε 2,679.  

Τι ποσοστό του εκτιμώμενου κόστους ζημιών του έτους ατυχήματος 2020 έχει πληρωθεί στις 31/12/2020; 

(Α)  33,3% 

(Β)  35,6% 

(Γ)  37,3% 

(Δ)  39,6% 

(Ε)  42,3% 

 
 

  

Έτος Ατυχήματος

2017 13.792 20.480 27.872 36.224

2018 13.856 Χ1 Χ2

2019 15.392 Χ3

2020 17.552

Έτος εξέλιξης
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3. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εξέλιξη των σωρευτικών πληρωθεισώναποζημιώσεων κατά την 

31/12/2020. 

 

 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Chain Ladder, η εκτίμηση των συνολικών αποθεμάτων για το έτος ατυχήματος 

2019 είναι μεγαλύτερη κατά 118% από την αντίστοιχη εκτίμηση συνολικών αποθεμάτων για το έτος 

ατυχήματος 2018. Αν για το έτος ατυχήματος 2019 έχει πληρωθεί το 84,46% του εκτιμώμενου τελικού 

κόστους ζημιών,ποιο είναι το εκτιμώμενο κόστος ζημιών για το έτος ατυχήματος 2020; 

(Α) 2.071 

(Β) 2.403 

(Γ) 2.452 

(Δ) 2.472 

(Ε) 2.487 

 
 
 

4. Δοθέντος πως όλα τα συμβόλαια είναι ετήσια, τα ασφάλιστρα (rates) εφαρμόζονται για ένα έτοςκαι η 

ετήσια εξέλιξη των ζημιών είναι 2%, να υπολογιστούν οι συντελεστές που δείχνουν την τάση (trend factors) 

που θα εφαρμοστούν (Ι) στις ζημιές με έτος ατυχήματος 2018 και (ΙΙ) στις ζημιές με έτος συμβολαίου 2018, 

και θα εφαρμοστούν στα ασφάλιστρα (rates) που θα εφαρμοστούν από 1/1/2021. 

    (Ι)               (ΙΙ) 

(Α)  1,061     1,051    

(Β)  1,051     1,061    

(Γ)  1,072     1,051    

(Δ)  1,061     1,072    

(Ε)  1,072     1,061    
 

  

Έτος Ατυχήματος

2016 1.584 1.944 2.124 2.230 2.286

2017 1.692 2.016 2.232 2.344

2018 1.764 2.088 2.297

2019 1.726 Χ

2020 1.750

Έτος εξέλιξης
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Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν στα ερωτήματα 5 και 6: 
 
Δίνονταιοι παρακάτω πίνακες (τρίγωνα)  

 

 

 
Για το κόστος των επισυμβασών αποζημιώσεων χρησιμοποιήθηκε ένας δείκτης-ουρά εξέλιξης 

χρησιμοποιώντας το προσθετικό μοντέλο Bondy, και από το αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποιήθηκε ένας 

δείκτης-ουρά εξέλιξης από την αλγεβρική μέθοδο για την μελλοντική εξέλιξη των πληρωθεισών 

αποζημιώσεων. 

 

5. Ποια η τιμή του δείκτη-ουράς εξέλιξης (AM_ratio) σύμφωνα με την αλγεβρική μέθοδο; 
(Α) 1,010 

(Β) 1,020 

(Γ) 1,048 

(Δ) 1,080 

(Ε) 1,25 

 
6. Ποιο το εκτιμώμενο κόστος ζημιών για το έτος ατυχήματος 4 με τη μέθοδο ChainLadder επί των πληρωθεισών 

αποζημιώσεων χρησιμοποιώντας τον παραπάνω δείκτη-ουρά εξέλιξης; 

 

(Α) 6.337 

(Β) 7.468 

(Γ) 7.665 

(Δ) 7.763 

(Ε) 7.922 

  

Σωρευτικά Πληρωθείσες Αποζημιώσεις

Έτος Ατυχήματος

1 4.000 5.000 5.600 6.048

2 4.800 6.000 6.720

3 4.900 6.125

4 5.000

Έτος Εξέλιξης

Σωρευτικά Επισυμβάσες Αποζημιώσεις

Έτος Ατυχήματος

1 6.000 6.100 6.150 6.212

2 7.000 7.200 7.220

3 7.100 7.400

4 7.000

Έτος Εξέλιξης
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7. H εξέλιξη των πληρωθεισών και επισυμβασών αποζημιώσεων απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες 

 
 

 
 

 
 

 
 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Munich Chain Ladder ο λόγος σ/ρ είναι ίσος για τις πληρωθείσες και τις επισυμβάσες 

αποζημιώσεις, ενώ ο συντελεστής λ των πληρωθεισών αποζημιώσεων είναι μεγαλύτερος κατά 50% από τον 

αντίστοιχο συντελεστή λ των επισυμβασών αποζημιώσεων.Ποια η τιμή του Α; 

 

(Α) 149.908 

(Β) 156.807 

(Γ) 163.312 

(Δ)175.943 

(Ε) 181.081 

  

Σωρευτικά Πληρωθείσες Αποζημιώσεις

Έτος 

Ατυχήματος 1 2 3 4

1 41.148 95.256 103.032 105.300

2 33.624 68.004 83.664

3 25.956 72.180

4 36.792 96.907      

Έτος Εξέλιξης

Κόστος Επισυμβασών Ζημιών

Έτος 

Ατυχήματος 1 2 3 4

1 63.036 107.244 109.260 110.556

2 50.616 87.876 87.336

3 47.556 79.308

4 90.396 Α

Έτος Εξέλιξης
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8. Για τρία (3) συμβόλαια με κοινή ημερομηνία έναρξης την 1/7/2020 και ημερομηνία λήξης την 30/6/2021 

(Συμβόλαιο 1),31/3/2021 (Συμβόλαιο 2) και 31/12/2020 (Συμβόλαιο 3).Το συνολικό ασφάλιστρο του κάθε 

συμβολαίου καταβάλλεται στην έναρξη του και ισούται με P επι τη διάρκεια του συμβολαίου σε μήνες. Το 

δεδουλευμένο και μη δεδουλευμένο κομμάτι των ασφαλίστρων υπολογίζεται με ακρίβεια μηνών. 

 

Ο δείκτης ζημιάς έχει εκτιμηθεί στο 50%, ενώ ο δείκτης διαχειριστικών/διοικητικών εξόδων εκτιμάται σε 12%. 

 

Η ανάλυση του μοτίβου πληρωμών έχει δείξει ότι οι μελλοντικές ζημιές του Συμβολαίου 1 θα πληρωθούν κατά 45% 

μέσα στα έτη 2021 και 2022, ενώ το υπολειπόμενο 10% θα πληρωθεί το 2023. Για τα Συμβόλαια 2 και 3 το κόστος 

των μελλοντικών ζημιών θα πληρωθεί ισόποσα μέσα στα έτη 2021 και 2022. Το επιτόκιο προεξόφλησης είναι 

σταθερό και ίσο με 2%. 

 

Αν η  απροεξόφλητη Βέλτιστη Εκτίμηση Ασφαλίστρων κατά την 31/12/2020 ισούται με 1.116, να βρεθεί το P. 

 

(Α) 100 

(Β) 200 

(Γ) 300 

(Δ) 400 

(Ε) 500 

 

 
9. Δοθέντος πως η Περιοχή 2 είναι η βασική, και πως ο αναλογιστής της εταιρείας στόχευε σε συνολική αύξηση 

ασφαλίστρου 10%, να υπολογιστεί η μεταβολή της Περιοχής 1 λόγω σχετικοτήτων. 

Δίνονται: 

Περιοχή Τρέχοντα Ασφάλιστρα Τρέχουσες Σχετικότητες 
Ενδεδειγμένες 

Σχετικότητες 

1 90 0,80 0,70 

2 300 1,00 1,00 

3 260 1,15 1,10 
 

(Α) -7,09% 

(Β) -3,75% 

(Γ) -0,29% 

(Δ)  9,00% 

(Ε) 13,95% 
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10. Κατά την εκτίμηση του τελικού κόστους ζημιών για ένα πίνακα διαχρονικής εξέλιξης αποζημιώσεων για 5 έτη 

ατυχήματος και εξέλιξης, η αναλογιστής της εταιρείας χρησιμοποιεί καμπύλη Inverse Power για την εκτίμηση του 

δείκτη ουράς εξέλιξης, της μορφής  

 

 
 

Ο δείκτης-ουρά εξέλιξης που χρησιμοποιεί έχει υπολογιστεί μόνο για 2 μελλοντικά έτη εξέλιξης. 

 

Ο συγκεκριμένος δείκτης-ουρά εξέλιξης με την Inverse Power είναι μεγαλύτερος κατά 9,9% από τον αντίστοιχο 

δείκτη-ουρά εξέλιξης υποθέτοντας μία εκθετική καμπύλη. Αν η τιμή της παραμέτρου αγια την εκθετική καμπύλη 

ισούται με -0,0193, ποια η τιμή του β της εκθετικής καμπύλης; 

 

 

(Α) -0,966 

(Β) -0,495 

(Γ)  -0,481 

(Δ)  0,495 

(Ε)   0,856 

  

𝑦 = 1 + 0,635 ∗ 𝑥−0,966 
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Τα ακόλουθα δεδομένα αναφέρονται στη χρήση του 2020 κατά την 31/12/2020 και αφορούν στα ερωτήματα 11 και 

12: 

 

Τα καταβληθέντα έμμεσα έξοδα διακανονισμού ανέρχονται σε 1,2% επί των επισυμβασών αποζημιώσεων.H 

εκτίμηση του τελικού κόστους ζημιών με τη μέθοδο Bornhuetter–Ferguson (UL - BF) στις επισυμβάσες αποζημιώσεις 

υπολείπεται 30.000 σε σύγκριση με την εκτίμηση του τελικού κόστους ζημιών με τη μέθοδο Chain Ladder στις 

επισυμβάσες αποζημιώσεις (UL–CL_inc), ενώ η εκτίμηση του τελικού κόστους ζημιών με τη μέθοδο Εκτιμώμενου 

Δείκτη Ζημιάς(UL - LR) υπολείπεται 40.000 σε σύγκριση με την εκτίμηση του τελικού κόστους ζημιών με τη μέθοδο 

Chain Ladder στις επισυμβάσες αποζημιώσεις. 

 

Δηλαδή, 

 

[UL-CL_inc] – [UL - BF] = 30.000, και 

[UL - CL_inc] – [UL - LR] = 40.000. 

 

 Η επιλεγμένη μέθοδος είναι η Bornhuetter–Ferguson (UL - BF) στις επισυμβάσες αποζημιώσεις 

 Το κόστος των επισυμβασών αποζημιώσεων ισούται με 200.000. 

 Ο λόγος πληρωθεισών αποζημιώσεων προς επισυμβασών αποζημιώσεων ισούται με 60%. 

 

 
11. Ποια είναι η εκτίμηση του τελικού κόστους ζημιών; 

 

(Α) 650.000 

(Β) 760.000 

(Γ) 770.000 

(Δ) 800.000 

(Ε) 900.000 

 

 

12. Χρησιμοποιώντας την απλοποίηση της EIOPA η πρόβλεψη για το ULAE ισούται με 12.600, ποια η τιμή του α; 

 

(Α)  20% 

(Β)   35% 

(Γ)   50% 

(Δ)   75% 

(Ε)  100% 
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13. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη της αστικής ευθύνης εργοδότη ξεκινάει την 1η Απριλίου 

2016. Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 ένας υπάλληλος πέφτει από τη στέγη μεσοβαρούς τραυματισμούς. Ο 

υπάλληλος  αιτείται αποζημίωση αμέλειας στις 12 Ιανουαρίου 2018. Ο ασφαλιστής είναι αντασφαλισμένος 

με σύμβαση υπερβάλλουσας ζημίας σε «losses occurring basis» που ανανεώνεται ετησίως από την 

1ηΙουνίου 2015. Σε ποιο έτος αντασφάλισης εμπίπτει η εν λόγω ζημιά; 

(Α) 2015 

(Β) 2016 

(Γ) 2017 

(Δ) 2018 

(Ε) 2019 

 

 

 

14. Οι σωρευτικά πληρωθείσες αποζημιώσεις της τελευταίας διαγώνιου για έναν πίνακα διαχρονικής εξέλιξης 

(τρίγωνο run-off) παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα  

 

 
 

 
 

Η εκτίμηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος, βασιζόμενοι στη μεθοδολογία του του Mack, προκύπτει από τη 

σχέση: 

 

𝛭𝛵𝛴 = 𝛴𝜐𝜈𝜏𝜀𝜆𝜀𝜎𝜏ή𝜍 ∗  𝛵𝜀𝜆𝜄𝜅ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍2 
 

Η τιμή του συντελεστή για το έτος ατυχήματος 2020 είναι διπλάσια από την τιμή του συντελεστή για το 2019, ενώ ο 

συντελεστής μεταβλητότητας για το έτος ατυχήματος 2019 εκτιμάται σε 14%. Ποια η τιμή του συντελεστή 

μεταβλητότητας για το έτος ατυχήματος 2020; 

 

(Α) 9,5% 

(Β) 10,5% 

(Γ) 11,5% 

(Δ) 12,5% 

(Ε) 13,5% 

 
  

Έτος 

Ατυχήματος @ 31/12/2020
2017 23.760
2018 23.760
2019 21.600
2020 15.600

Ult/0 Ult/1

2,50 1,47
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15. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η σωρευτική εξέλιξη του πλήθους των ζημιών και του κόστους των επισυμβασών 

αποζημιώσεων για κάθε έτος ατυχήματος και εξέλιξης (Πλήθος ζημιών/Κόστος Επισυμβασών Αποζημιώσεων) κατά 

την 31/12/2020 

 

 

 
 

Με την υπόθεση ότι δεν αναγγέλλονται ζημιές μετά το τρίτο έτος εξέλιξης, ο αναλογιστής της εταιρείας εκτίμησε το 

συνολικό κόστος ζημιών με τη μέθοδο Chain Ladder βασισμένη στο μέσο κόστος. Τι ποσοστό του συνολικού 

εκτιμώμενου κόστους ζημιών έχουν οι ζημιές που έχουν συμβεί αλλά δεν έχουν αναγγελθεί (IBNR ζημιές) στις 

31/12/2020; 

 

(Α) 3,5% 

(Β) 4,3% 

(Γ) 5,1% 

(Δ) 5,9% 

(Ε) 6,7% 

  

Έτος Ατυχήματος

2018 348/50400 380/58200 396/62000

2019 352/51020 376/57720

2020 364/52800

Έτος εξέλιξης
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16. Οι σωρευτικές πληρωθείσες αποζημιώσεις για κάθε έτος ατυχήματος κατά την 31/12/2020 δίνονται παρακάτω 

 

Δεν υπάρχει εξέλιξη των αποζημιώσεων μετά το τέταρτο έτος εξέλιξης. Αν οι αποζημιώσεις καταβάλλονται κατά 

μέσο όρο την 1/7  σε κάθε έτος, και το επιτόκιο προεξόφλησης είναι σταθερό και ίσο με 4%, ποια η παρούσα αξία 

των πληρωμών που θα γίνουν μετά το 2021 για το έτος ατυχήματος 2020; 

(Α) 2.189 

(Β) 2.227 

(Γ) 2.286 

(Δ) 2.301 

(Ε) 2.319 

 

 

17. Ένας ασφαλιστής εκχωρείτρειςκινδύνουςστην ίδια υποχρεωτική αντασφαλιστική σύμβαση. Τα 

ασφάλιστρα και οι ζημιές είναι ως ακολούθως: 

Ασφαλισμένος Ασφάλιστρο Αντασφάλιστρο Ζημιά Εκχώρηση 

Α  300.000   150.000   120.000   60.000  

Β  200.000   80.000   150.000   60.000  

Γ  200.000   180.000   100.000   90.000  

 

Σε ποιον τύπο αντασφαλιστικής σύμβασης αντιστοιχούν. 

 

 

(Α) Υπερβάλλοντος Ζημίας 

(Β) Απλή Αναλογική 

(Γ) Διακοπή Απώλειας 

(Δ) Υπερβάλλοντος Κεφαλαίου 

            (Ε) Αθροιστική Υπερβάλλοντος Ζημίας 

 

  

Έτος 

Ατυχήματος 1 2 3 4

2017 4.000 6.000 7.200 7.920

2018 4.400 6.600 7.920

2019 4.800 7.200

2020 5.200
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Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν στα ερωτήματα 18 και 19: 

 

Για έναν κλάδο γενικών ασφαλίσεων κατά την 31/12/2020δίνονται τα παρακάτω δεδομένα 

 

 

 
 

Μέσα στο 2019 αναγγέλθηκε και εξοφλήθηκε πλήρως μία μεγάλη ζημιά ύψους 500 η οποία συνέβη το 2018. 

Επιπλέον, τα εν ισχύ συμβόλαια στις 31/12/2020έχουν συνολικά ασφάλιστρα 18.000 τα οποία καταβλήθηκαν στην 

κοινή έναρξη τους, την 1/2/2020, και απομένει1 μήνας έως τη λήξη αυτών. 

 

Οι πληρωμές γίνονται κατά μέσο όρο την 1/7 κάθε έτους. 

 

18. Υποθέτοντας ότι εξαιρούμε τη μεγάλη ζημιά, ποιο είναι το συνολικό εκτιμώμενο κόστος ζημιών; 

 

(Α)  52.155 

(Β)  54.266 

(Γ)  56.951 

(Δ)  57.451  

(Ε)  58.029 

 

 

19. Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, ποια η Βέλτιστη Εκτίμηση Ασφαλίστρων κατά την 31/12/2020, 

βασιζόμενοι στον τελικό δείκτη ζημιών του έτους ατυχήματος 2020,και με επιτόκιο προεξόφλησης είναι 2% για κάθε 

έτος; 

 

(Α)   1.369 

(Β)   1.403 

(Γ)   1.517 

(Δ)  1.634 

(Ε)  1.718 

 

  

Σωρευτικές Πληρωθείσες Αποζημιώσεις

Έτος 

Ατυχήματος Έτος

Μοτίβο 

Πληρωμών

2017 11.200 12.080 12.586 12.712 1 50%

2018 12.200 13.700 14.206 2 30%

2019 13.200 14.248 3 15%

2020 13.600 4 5%

Έτος Εξέλιξης
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20. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των σωρευτικών πληρωθεισών αποζημιώσεων 

 

 

 
 

Χρησιμοποιώντας την γενικευμένη μέθοδο Bondy εκτιμήθηκαν τοf(1) = 1,42 και παράμετρος Bondy = 0,6.Ποιαείναι 

η εκτίμηση του τελικού κόστους ζημιών του έτους ατυχήματος 2018; 

 

(Α) 79.200  

(Β) 84.771 

(Γ) 98.128 

(Δ) 107.145 

(Ε) 108.589 

 

 

21.  Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν; 

 

Α) Η περιοχή στην οποία κινείται ένα όχημα αποτελεί παράγοντα τιμολόγησης 

 

(Β) Το μέτρο έκθεσης στον κίνδυνο για έναν συγκεκριμένο κλάδο μπορεί να είναι υποκειμενικό για την 

κάθε ασφαλιστική εταιρεία 

 

(Γ) Στον κλάδο Αυτοκινήτου η κάλυψη της νομικής προστασίας δεν είναι υποχρεωτική από την ισχύουσα 

νομοθεσία 

 

(Δ) Στη μέθοδο Munich Chain Ladder χρησιμοποιείται η μέθοδος Chain Ladder επί των πληρωθεισών 

αποζημιώσεων, η μέθοδος Chain  Ladder επί των επισυμβασών αποζημιώσεων και η μέθοδος Chain Ladder 

επί του μέσου κόστους ζημιών 

 

(Ε) Στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ, οι ζημιές που δεν έχουν αναγγελθεί κατά την ημερομηνία 

υπολογισμού περιλαμβάνονται αφενός στη Βέλτιστη Εκτίμηση Ζημιών εφόσον οι εν λόγω ζημιές έχουν 

συμβεί και αφετέρου στη Βέλτιστη Εκτίμηση Ασφαλίστρων εφόσον οι εν λόγω ζημιές δεν έχουν ακόμη 

συμβεί. 

 
(Α) Α, Γ, Ε 

(Β) Α, Β, Δ 

(Γ) Β, Δ, Ε 

(Δ) Α, Γ, Δ 

(Ε) Α, Ε 

 

 

 

Πληρωθείσες Αποζημιώσεις

Έτος Ατυχήματος

2017 36.000 59.600 75.600 81.200

2018 37.800 62.200 79.200

2019 43.200 63.320

2020 35.280

Έτος Εξέλιξης
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22. Το ύψος της ζημίας για κάθε μεμονωμένο κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιο θεωρείται ότι κατανέμεται 

ομοιόμορφα, X∼U(750,1.250). Ο Aντασφαλιστής θα καλύψει (σύμφωνα με την αναλογική σύμβαση 

αντασφάλισης) το 30%  κάθε ζημίας. Βρείτε την αναμενόμενη τιμή και την τυπική απόκλιση  της 

συμμετοχής του αντασφαλιστή. 

(Α) 
    
1.000,00  

          
144,34  

(Β) 
        
300,00  

          
43,30  

(Γ) 
        
300,00  

        
144,34  

(Δ) 
    
1.000,00  

    
1.875,00  

(Ε) 
        
300,00  

    
1.875,00  

 

23.  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 

Ε; 

Κατηγορία 
Μέσο Κόστος 

Ζημιών 

Έκθεση στον 

Κίνδυνο 

Μέση Τρέχουσα 

Σχετικότητα των 

υποομάδων στην 

κατηγορία 

Α  9.500   2.500   0,90  

Β  10.800   3.500   1,10  

Γ  10.500   6.200   1,10  

Δ  12.500   2.250   1,30  

Ε  14.500   2.600   1,40  
 

(Α) 1,02857 

(Β) 1,08503 

(Γ) 1,10582 

(Δ) 1,38095 

(Ε) 1,75758 

 

24. Μια ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει έναν μεγάλο κίνδυνο ασφαλισμένου ποσού 50.000.000 Ευρώ. 

Διατηρεί ποσό ίσο με500.000 Ευρώ ως ιδία κράτηση και αξιοποιεί πλήρως τη σύμβαση υπερβάλλοντος 

κεφαλαίου πέντε γραμμών. Το υπόλοιπο αντασφαλίζεται βάσει αναλογικής προαιρετικής αντασφαλιστικής 

σύμβασης. Εάν προκύψει ζημιά 35.000.000 Ευρώ, τι πόσο θα εμπέσει  στην προαιρετική σύμβαση. 

(Α) 32.000.000 €     (Β) 32.500.000 €     (Γ) 32.900.000 €  (Δ) 34.500.000 €  (Ε) 35.000.000 € 

 


