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Ασυαλίσεις κατά ζημιών  
Πρωινά θέματα 2015 

 
Ερώτηση 1 

Έζησ g ε θαηαλνκή ηεο έθδνζεο ησλ ζπκβνιαίσλ θαη f ε θαηαλνκή ηνπ θηλδύλνπ. Αλ ηα 

ζπκβόιαηα έρνπλ δηάξθεηα 1/θ, ηόηε ηα δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα είλαη 

(Α) ∑ ∫     ∫           ∫     ∫         
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Ερώτηση 2 

Πνην από ηα παξαθάησ δελ ηζρύεη: 

(Α) Τν κέηξν έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν “exposure” είλαη κηα ρνληξηθή πνζόηεηα πνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηαλνεηό από ηνλ αζθαιηζκέλν. 

(Β) Σηελ Αζηηθή Δπζύλε εξγνδνηώλ ε ζπρλόηεηα είλαη ζπλήζσο κεγάιε. 

(Γ) Σηηο πεξηζζόηεξεο θαιύςεηο ηνπ απηνθηλήηνπ ε ζπγθέληξσζε δελ είλαη κεγάιε. 

(Γ) Ζ ηδηνθηεζία ή κε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θηεξίνπ, δύλαηαη λα απνηειέζεη παξάγνληα ηηκνιόγεζεο 

ζηελ αζθάιηζε ππξόο. 

(Δ) Σηελ Αζηηθή Δπζύλε πξντόλησλ σο κέηξν έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν “exposure” ρξεζηκνπνηείηαη ν 

ηδίξνο ηεο εηαηξείαο. 
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Ερώτηση 3 

Έζησ όηη έλα θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνύκελνπ πιήζνπο πνπ 

εμαζθαιίδεη πιήξε αμηνπηζηία είλαη νη ζπλνιηθέο απνδεκηώζεηο πνπ ζα ζπκβνύλ S λα κελ 

απνθιίλνπλ πεξηζζόηεξν από ±0,05Δ(S) κε πηζαλόηεηα 90% θαη  

όηη έλα άιιν θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνύκελνπ πιήζνπο πνπ 

εμαζθαιίδεη πιήξε αμηνπηζηία είλαη νη ζπλνιηθέο απνδεκηώζεηο πνπ ζα ζπκβνύλ S λα κελ 

απνθιίλνπλ πεξηζζόηεξν από ±kΔ(S) κε πηζαλόηεηα 95%. 

Να βξεζεί ην k αλ ην ειάρηζην απαηηνύκελν πιήζνο παξακέλεη ακεηάβιεην θαη κε ηα δύν 

θξηηήξηα.  

Σεκείσζε: P(-1.645 <= Z <= 1.645) = 0.90, P(-1,96 <= Z <= 1.96) = 0.95 

(Α) 0,0524 

(Β) 0,0548 

(Γ) 0,0572 

(Γ) 0,0596 

(Δ) 0,0620 

 

 

Ερώτηση 4 

Ο ινγάξηζκνο ησλ πιεξσζεηζώλ δεκηώλ γηα ην έηνο ζπκβάληνο i θαη ην έηνο εμέιημεο j 

πεξηγξάθεηαη από ην γξακκηθό πξόηππν ln(Pi,j) = a + b + ε, όπνπ ε ~Ν(0, ζ
2
). Αλ 1.0a


, 

1.0ˆ b , 02.0][ aVar


, 02.0][ bVar


θαη 03,02 


, λα βξεζεί ην Var[P2,1]. 

(Α) 0,044013 

(Β) 0,052128 

(Γ) 0,061479 

(Γ) 0,063669 

(Δ) 0,771052 
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Ερώτηση 5 

Τν παξαθάησ ηξίγσλν εκθαλίδεη ηελ εμέιημε ησλ ζσξεπηηθά θαηαβιεζεηζώλ  απνδεκηώζεσλ γηα 

δεκηέο πνπ ζπλέβεζαλ ηα έηε 2011, 2012, 2013 θαη 2014. 

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 
0 1 2 3 

2011 104.563 148.689 160.524 165.445 

2012 103.892 149.259 161.726 
 

2013 95.963 134.621 
  

2014 92.854 
   

Να ππνινγηζηνύλ νη ηειηθέο δεκηέο γηα ην έηνο αηπρήκαηνο 2014, θάλνληαο ρξήζε ηνπ κέζνπ όξνπ 

ησλ δύν ηειεπηαίσλ εηώλ. 

(Α) 147.031 

(Β) 147.079 

(Γ) 146.953 

(Γ) 147.220 

(Δ) 147.023 

 

 

Ερώτηση 6 

Έζησ αληαζθαιηζηηθή ζύκβαζε Υπεξβάιινπζαο Εεκηάο (Excess of Loss) 20xs20, κε 2 

επαλαθνξέο ζηα 200% θαη ROL=20%. Έζησ όηη ζπκβαίλνπλ δηαδνρηθά νη αθόινπζεο δεκηέο 37, 

35, 35 θαη 36. Να βξεζεί  ην Αληαζθάιηζηξν Δπαλαθνξάο (Reinstatement Premium) πνπ ε 

εηαηξεία ζα πιεξώζεη κεηά ηελ δεύηεξε δεκηά. 

(Α) 0 

(Β) 3,2 

(Γ) 6,0 

(Γ) 6,4 

(Δ) 7,2 
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Ερώτηση 7 

Γίλνληαη νη αθόινπζνη ζπληειεζηέο εμέιημεο. 

 
Ult/0 Ult/1 Ult/2 

Σπληειεζηήο Δμέιημεο 

Πιεξσζεηζώλ 
1,40 1,09 1,04 

Δάλ ηελ 31/12/2014 νη ζσξεπηηθά πιεξσζείζεο δεκηέο ηνπ 2012 είλαη 83 θαη ηνπ 2013 είλαη 68, 

ηόηε πόζν είλαη νη αληίζηνηρεο ηνπ 2014, εθόζνλ ην επηπιένλ απόζεκα γηα απηέο ηα ηξία έηε είλαη 

25. 

(Α) 11,11 

(Β) 21,46 

(Γ) 26,51 

(Γ) 34,12 

(Δ) 38,90 

 

 

Ερώτηση 8 

Τν πιήζνο ησλ απνδεκηώζεσλ αθνινπζεί θαηαλνκή Poisson κε κέζν Α θαη ε πξόηεξε θαηαλνκή 

ηεο η.κ. Α είλαη Γάκκα κε ζππ 
 



 

24

2
) (ιf

25

Λ




e

, ι>0. 

Γηα έλαλ αζθαιηζκέλν παξαηεξήζεθαλ 5 δεκηέο ην πξώην έηνο θαη 3 δεκηέο ην δεύηεξν έηνο.  

Πνηα είλαη ε κέζε ηηκή ηεο ύζηεξεο θαηαλνκήο               ; 

 

(Α) 3 

(Β) 3,25 

(Γ) 3,50 

(Γ) 3,75 

(Δ) 4,00 
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Ερώτηση 9 

Γηα έλα ζπκβόιαην ππξόο ην κέγεζνο ηεο δεκηάο είλαη η.κ. Φ πνπ αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή  

f(x)=2e
-2x

 , x>0. Τν ζπκβόιαην πξνζηαηεύεηαη από αληαζθάιηζε ππεξβάιινληνο θεθαιαίνπ 

(surplus) κε δύν γξακκέο (lines). Πόζν είλαη ην θαζαξό αληαζθάιηζηξν. 

(Α) 1/3 

(Β) 1/2 

(Γ) 2/3 

(Γ) 2 

(Δ) 3 

 

 

Ερώτηση 10 

Αλ ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 

- Τν ύςνο ησλ απνδεκηώζεσλ αθνινπζεί θαηαλνκή κε κέζε ηηκή κ θαη δηαζπνξά 500 

- Ζ ηπραία κεηαβιεηή κ έρεη κέζε ηηκή 1000 θαη δηαζπνξά 50 

- Οη αθόινπζεο ηξεηο απνδεκηώζεηο παξαηεξήζεθαλ: 750, 1075, 2000 

Να ππνινγηζζεί ην αλακελόκελν κέγεζνο ηεο επόκελεο απνδεκίσζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν 

Bühlmann 

(Α) 1025 

(Β) 1063 

(Γ) 1115 

(Γ) 1181 

(Δ) 1266 
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Ερώτηση 11 

Με ηε κέζνδν ηνπ δηαρσξηζκνύ (separation method), λα εθηηκεζεί πόζν είλαη ην επηπιένλ 

αλαινγηζηηθό απόζεκα πνπ πξέπεη ε εηαηξεία λα θξαηήζεη, όηαλ ν πιεζσξηζκόο ηνπ κέιινληνο 

αλακέλεηαη ίζνο κε 5%.  

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

Πιεξσζείζεο Εεκηέο Αξηζκόο 

Εεκηώλ 

2012 130 85 23 5 

2013 120 78  4 

2014 105   2 

 

(Α) 32,85 

(Β) 33,09 

(Γ) 33,34 

(Γ) 70,72 

(Δ) 99,95 

 

 

Ερώτηση 12 

Έζησ πσο ε θαηαλνκή ελόο κνλαδηθνύ αζθαιηζκέλνπ θηλδύλνπ είλαη ε 3x
2
. Αλ ε αζθαιηζηηθή 

έρεη αζθαιίζεη ηνλ θίλδπλν κε δηεηέο ζπκβόιαην έλαληη 1.000.000 Δπξώ από 1/1/2014 έσο 

31/12/2015, ε νπνία είλαη θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ θηλδύλνπ, πνην είλαη ην Απόζεκα Με 

Γεδνπιεπκέλνπ Αζθαιίζηξνπ πνπ πξέπεη λα θξαηήζεη ηελ 30/6/2015. 

(Α) 250.000 

(Β) 421.875 

(Γ) 578.125 

(Γ) 703.704 

(Δ) 750.000  
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Ερώτηση 13 

Τξία δηαθνξεηηθά ραξηνθπιάθηα είραλ ηα αθόινπζα ύςε απνδεκηώζεσλ ζηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εηώλ: 

Χαρτουσλάκιο Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 

Α 2 3 3 4 

Β 5 5 4 6 

Γ 5 5 3 3 

Να ππνινγηζζεί ε αλακελόκελε δηαζπνξά ησλ κέζσλ V(E) ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν 

Bühlmann. 

(Α) V(E)<0,40 

(Β) 0,40<V(E)<0,60 

(Γ) 0,60<V(E)<0,80 

(Γ) 0,80<V(E)<1,00 

(Δ) V(E) >1,00 

 

 

Ερώτηση 14 

Οη ζπλνιηθέο δεκηέο από έλα ραξηνθπιάθην αθνινπζνύλ ηελ νκνηόκνξθε θαηαλνκή U(10,30). Ζ 

εηαηξεία θαιύπηεη ην ζπγθεθξηκέλν ραξηνθπιάθην κε αληαζθαιηζηηθή θάιπςε stop loss κε ηδία 

θξάηεζε 25. Να βξεζνύλ νη αλακελόκελεο πιεξσκέο ηνπ αληαζθαιηζηή. 

(Α) 0,63  

(Β) 1,25  

(Γ) 1,67  

(Γ) 2,50  

(Δ) 5,00 
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Ερώτηση 15 

Γηα ην πην πξόζθαην έηνο ζπκβάληνο, ε κέζνδνο chain ladder νδεγεί ζε ηειηθό ύςνο 

απνδεκηώζεσλ ηξηπιάζην ησλ απνδεκηώζεσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ κέζα ζην ίδην ην έηνο θαη, γηα ην 

ίδην έηνο, ε κέζνδνο Bornhuetter-Ferguson δίδεη απόζεκα εθθξεκώλ δεκηώλ Φ πνπ ζε ζρέζε κε ην 

ηειηθό ύςνο απνδεκηώζεσλ βάζεη ηνπ δείθηε δεκηώλ Υ είλαη 

(Α) Φ = 1/3*Υ 

(Β) Φ = 2/3*Υ 

(Γ) Φ = Υ 

(Γ) Φ = 3/2*Υ 

(Δ) Φ = 2*Υ 

 

 

Ερώτηση 16 

Έζησ Ν θαη Φ αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο όπνπ: 

Ν είλαη ην πιήζνο ησλ απνδεκηώζεσλ θαη αθνινπζεί δησλπκηθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο n=3 

θαη p=
 

 
  θαη 

Φ είλαη ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο θαη αθνινπζεί ηελ αθόινπζε θαηαλνκή 

         
 

 
            

 

 
           

 

 
 

Να ππνινγηζζεί ν ζπληειεζηήο κεηαβιεηόηεηαο ησλ ζπλνιηθώλ απνδεκηώζεσλ: 
√      

    
 

(Α) ην πνιύ 1,5 

(Β) κεηαμύ 1,5 θαη 2,5 

(Γ) κεηαμύ 2,5 θαη 3,5 

(Γ) κεηαμύ 3,5 θαη 4,5 

(Δ) ηνπιάρηζηνλ 4,5 
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Ερώτηση 17 

Τα εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα ηνπ 2013 είλαη 2*10
8
, ην ΑΜΓΑ ηελ 1/1/2013 είλαη 0,6*10

8
 ελώ ην 

ΑΜΓΑ ηελ 31/12/2013 είλαη 0,7*10
8
. Οη πιεξσζείζεο δεκηέο ηνπ 2013 είλαη 0,9*10

8
, ην ΑΔΕ ηελ 

1/1/2013 είλαη 0,7*10
8
 ελώ ην ΑΔΕ ηελ 31/12/2013 είλαη 0,75*10

8
. Γνζέληνο όηη ν ΓΕ ηνπ 2014 

απμήζεθε πνιιαπιαζηαζηηθά θαηά 10%, λα ππνινγηζηεί ε κείσζε ζηελ παξαγσγή ηνπ 2015. 

Γίλεηαη πσο ην ΑΜΓΑ ηελ 31/12/2014 είλαη 0,5*10
8
, ην ΑΔΕ ηελ 31/12/2014 είλαη 0,8*10

8
 θαη νη 

πιεξσζείζεο δεκηέο ηνπ 2014 είλαη 0,5*10
8
. 

(Α) 40% 

(Β) 45% 

(Γ) 54% 

(Γ) 60% 

(Δ) 64% 

 

 

Ερώτηση 18 

Τν παξαθάησ ηξίγσλν εκθαλίδεη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα απνδεκηώζεηο ζπκβάλησλ από 

ηα έηε 2011, 2012, 2013 θαη 2014. 

Έτος Σσμβάντος 
    

2011 50 35 17 10 

2012 53 37 18 
 

2013 47 33 
  

2014 54 
   

Κάλνληαο ρξήζε ηεο κεζόδνπ Chain Ladder κε weighted average θαη ππό ηελ ππόζεζε όηη νη 

απνδεκηώζεηο θαηαβάιινληαη θαηά κέζν όξν ζην κέζν ηνπ έηνπο, λα ππνινγηζζεί ηελ 1/1/2015 ε 

παξνύζα αμία ηνπ αλαινγηζηηθνύ απνζέκαηνο κε επηηόθην 10%. 

(Α) 80 

(Β) 85 

(Γ) 90 

(Γ) 95 

(Δ) 99 
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Ερώτηση 19 

Έζησ όηη ζέινπκε λα πξνζαξκόζνπκε ηελ θαηαλνκή Weibull κε ζππ      
        

          ζηηο 

παξαηεξήζεηο 1, 4, 9 θαη 64. Να εθηηκεζεί ε άγλσζηε παξάκεηξνο ζ κε ηε κέζνδν ηεο κεγίζηεο 

πηζαλνθάλεηαο. 

(Α) ην πνιύ 0,28 

(Β) κεηαμύ 0,28 θαη 0,29 

(Γ) κεηαμύ 0,29 θαη 0,30 

(Γ) κεηαμύ 0,30 θαη 0,31 

(Δ) ηνπιάρηζηνλ 0,31 

 

 

Ερώτηση 20 

Έζησ κηα αζθαιηζηηθή πνπ αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή νη απμήζεηο ησλ αζθαιίζηξσλ λα είλαη θαηά 

1% κεγαιύηεξεο από ηνλ πιεζσξηζκό ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη ηηο εθαξκόδεη από ηελ 1
ε
 

Μαξηίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο. Γνζέληνο όηη νη εηήζηνη πιεζσξηζκνί είλαη 4% γηα ην 2012, 2% γηα 

ην 2013 θαη 1,5% γηα ην 2014 θαη όηη ηα δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα γηα ην 2013 είλαη 1.000 θαη 

800 γηα ην 2014, λα ππνινγηζηνύλ ηα δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα ηνπ 2013 θαη 2014 κε βάζε ην 

ηηκνιόγην πνπ ηζρύεη 31/12/2014. Ηζρύεη ε ππόζεζε ηεο νκνηόκνξθεο θαηαλνκήο. Δπηπιένλ, ην 

2012 ε εηαηξεία δελ πξνρώξεζε ζε αλαπξνζαξκνγή ησλ αζθαιίζηξσλ. 

(Α) 1,836  

(Β) 1,858  

(Γ) 1,871  

(Γ) 1,880  

(Δ) 1,911 
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Ερώτηση 21 

Μηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία έρεη δεδνκέλα απνδεκηώζεσλ γηα ηέζζεξηο αζθαιηζκέλνπο γηα 7 

ρξόληα. Αλ ijX  είλαη ε απνδεκίσζε ηνπ i αζθαιηζκέλνπ γηα ην έηνο j θαη ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 

∑ ∑       ̅  
  

   
 
          θαη ∑   ̅   ̅  

  
         λα ππνινγηζζεί ν ζπληειεζηήο 

αμηνπηζηίαο Bühlmann γηα θάζε αζθαιηζκέλν. 

(Α) ην πνιύ 0,74 

(Β) κεηαμύ 0,74 θαη 0,77 

(Γ) κεηαμύ 0,77 θαη 0,80 

(Γ) κεηαμύ 0,80 θαη 0,83 

(Δ) ηνπιάρηζηνλ 0,83 

 

 

Ερώτηση 22 

Μηα αζθαιηζηηθή απνθάζηζε λα απμήζεη ην βαζηθό αζθάιηζηξν ηεο ΑΔΑ θαηά 5%. Γίλνληαη 

Καηεγνξία Έθζεζε ζηνλ θίλδπλν Τξέρνπζα Σρεηηθόηεηα Γείθηεο Εεκηώλ 

1 3000 1,00 0,70 

2 1500 1,30 0,80 

3 800 1,15 0,75 

 

Πνηα ζα είλαη ε ζπλνιηθή αύμεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ΑΔΑ. 

(Α) -10,04% 

(Β)  -0,34% 

(Γ)    5,87% 

(Γ)  11,16% 

(Δ)  13,15% 
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Ερώτηση 23 

Γηα έλα γξακκηθό πξόηππν   Xy , όπνπ y: 2x1, X: 2x2, β: 2x1 θαη ε: 2x1 ν ηπραίνο 

παξάγνληαο, λα ππνινγηζηνύλ ηα 1


θαη 2


δνζέληνο όηη ν Φ είλαη ίζνο κε 
32

12
. 

(Α) 211 *2/1*2/1 yy 


 θαη 212 *8/7*8/3 yy 


 

(Β) 211 *8/7*4/1 yy 


θαη 212 *8/7*8/3 yy 


 

(Γ) 211 *4/1*4/3 yy 


 θαη 212 *2/1*2/1 yy 


 

(Γ) 211 *8/7*4/1 yy 


 θαη 212 *2/1*2/1 yy 


 

(Δ) 211 *8/7*4/1 yy 


 θαη 22 y


 

 

 

Ερώτηση 24 

Να ππνινγηζηεί ε ζρεηηθόηεηα ηεο πεξηνρήο 2 κε ηε κέζνδν ηνπ θόζηνπο δεκηάο (Loss Cost) θαη κε 

ηε κέζνδν ηνπ δείθηε δεκηάο (Loss Ratio). Γίλνληαη  

Πεξηνρή ΜΔΚ Γεδνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα Σπλνιηθέο Απνδεκηώζεηο Ηζρύνπζεο Σρεηηθόηεηεο 

1 850 170.000 153.000 1,00 

2 400 104.000 99.840 1,30 

 

 Loss Cost Loss Ratio 

(Α) 1,3867 1,3867 

(Β) 1,3867 1,0667 

(Γ) 1,8027 1,0667 

(Γ) 1,8027 1,3867 

(Δ) 1,0667 1,0667 

 


