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Όνομα:                                                 Επίθετο: 

Ημερομηνία: 8/7/2016 Πρωί:  Απόγευμα: X 

Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας 

 
 
Ερώτημα 1  (10 μονάδες) 

i) Έχουμε ένα συμβόλαιο σοβαρών ασθενειών με 2-έτη διάρκεια, με τις εξής πληροφορίες: 

 1ο έτος 2ο έτος 

Αναμενόμενες ζημιές 300 400 

Αναμενόμενα έξοδα 100 30 

 

 Spot rate1 = 0,8% 

 Forward rate2 = 1,6016%  
 
Υποθέτοντας ότι οι ζημιές πληρώνονται στο τέλος του 3ου τριμήνου, να υπολογιστεί το ετήσιο 
ασφάλιστρο P για το συγκεκριμένο συμβόλαιο. 
 
 
 

ii) Έχουμε ένα συμβόλαιο απώλειας εισοδήματος με 3-έτη διάρκεια. Στην ηλικία 55 υπάρχουν 
l55=H55=10.000 υγιή άτομα. Η παροχή ισούται με 20.000€ ανά έτος, δίδεται κατά τη 
διάρκεια της ανικανότητας, πληρώνεται συνεχώς και κατά μέσο όρο στην μέση του κάθε 
ασφαλιστικού έτους. 

 
Δίνεται ότι: 
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 spot rate1 = 0,8% 
 
forward rate2 = 1,6016% 
 
forward rate3 = 1,6507% 
 
 

Υποθέτουμε ότι κατά τη διάρκεια της ανικανότητας δεν πληρώνονται ασφάλιστρα και ότι δεν 
υπάρχουν έξοδα. 
 
α) Να υπολογιστεί το αναμενόμενο πλήθος των υγιών και ασθενών ατόμων, στο τέλος του κάθε 
έτους (H56=;      ,    H57=;       ,      H58=;       ,     S56=;     ,     S57=;       ,     S58=;) 
 
 
β) Να υπολογιστεί το ετήσιο ενιαίο ασφάλιστρο P, αν αυτό καταβάλλεται στην αρχή του κάθε 
έτους. 
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iii) Έχουμε ένα συμβόλαιο απώλειας εισοδήματος, για άτομο ηλικίας 55. Το συμβόλαιο λήγει 
στα 65 ή στο θάνατο αν αυτός συμβεί νωρίτερα. 

 
Να υπολογιστεί το ετήσιο ασφάλιστρο σε κάθε μία από τις παρακάτω 3 διαφορετικές περιπτώσεις: 
 
 
α) παροχή 3.000€ ανά έτος, αν η διάρκεια της ασθένειας ξεπερνάει τα 2-έτη. 
 
β) παροχή 5.000€ ανά έτος, αν η διάρκεια της ασθένειας είναι μικρότερη των 2-ετών. 
 
γ) παροχή 6.000€ ανά έτος, αν η διάρκεια της ασθένειας είναι μεταξύ 1 και 2 έτη. 
 
 
Δίνεται ότι: 
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Ερώτημα 2  (10 μονάδες) 

Αναλύοντας τα δεδομένα ζημιών που έχουμε από ένα managed care προϊόν, καταλήγουμε στις 
εξής πληροφορίες: 
 

Προσαυξητικές πληρωμές (σε χιλιάδες €) 

Έτος εξέλιξης 

Έτος 
ατυχήματος 

0 1 2 3 4 

2011 100 70 40 30 20 

2012 120 80 45 30  

2013 115 85 55   

2014 90 75    

2015 120     

 
 

Εκκρεμείς ζημιές Φάκελο/Φάκελο (σε χιλιάδες €) 

Έτος εξέλιξης 

Έτος 
ατυχήματος 

0 1 2 3 4 

2011 110 70 45 18 0 

2012 100 75 50 20   

2013 90 80 35    

2014 100 65     

2015 115         



 

ΕΝΤΥΠΟ  

ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

 

F3W2.PR09 

 

F3W2.PR09 3/5 

 

 
Δίνονται τα εξής: 
 
α) Επιτόκιο προεξόφλησης = 0,40% 
 
β) Οι ζημιές πληρώνονται κατά μέσο όρο στα μέσα του έτους 
 
γ) Οι ζημιές κλείνουν στο 5ο έτος εξέλιξης  
 
δ)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Δεδουλευμένα 
ασφάλιστρα 

500 420 480 410 520 

Αύξηση 
ασφαλίστρου 

2,5% 2,5% 2,5% 3,0% 3,0% 

Πληθωρισμός 
ζημιών 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

 
 
ε) Για τον υπολογισμό του αναμενόμενου αρχικού δείκτη ζημιάς, εμπιστευόμαστε τα έτη 2011 και 
2012 
 
Να υπολογιστεί η βέλτιστη εκτίμηση του αποθέματος ζημιών στις 31/12/2015 
 

i) Με την incurred Development Method – Chainladder 
 

ii) Με την incurred Bornhuetter-Ferguson Method 
 

 
 
Ερώτημα 3  (10 μονάδες) 

 
Δουλεύεται ως υπεύθυνος αναλογιστής στην ασφαλιστική εταιρεία “credible” και έχετε υποβάλλει 
το business plan στη διοίκηση της εταιρείας, για τα έτη 2016-2018. Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με 
δεδομένα 31/12/2015. 
 

I. Στις 30/6/2015, ο διευθυντής ασφαλιστικών εργασιών της εταιρείας μελετώντας τα στοιχεία 
του κλάδου υγείας, παρατηρεί ότι τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της χρήσης (GWP) είναι 
λιγότερα από αυτά που είχαν δοθεί ως στόχος του business plan, για την ίδια περίοδο. 
Επομένως ζητά από εσάς, να του εξηγήσετε λεπτομερώς ποιες είναι οι μεταβλητές που 
επηρεάζουν το GWP, ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι αυτής της απόκλισης, καθώς και να 
προτείνεται διορθωτικές ενέργειες για να επιτευχθεί τελικά ο στόχος του business plan, στο 
τέλος του2016 

 
II. Στις 30/6/2015, ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας παρατηρεί μία αύξηση του δείκτη 

ζημιάς, σε σύγκριση με αυτό που είχε προβλεφθεί στο business plan, για την ίδια περίοδο. 
Επομένως ζητά από εσάς, να του εξηγήσετε λεπτομερώς τους πιθανούς λόγους αυτής της 
αύξησης, καθώς και να προτείνετε διορθωτικές ενέργειες για να μην ξεπεράσει ο δείκτης 
ζημιάς στο τέλος του έτους, τον αντίστοιχο του business plan. 
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Ερώτημα 4  (10 μονάδες) 

Δίνονται τα εξής: 
 

Αριθμός 
συμβολαίου 

Συνολικά 
ασφάλιστρα 
Συμβολαίου 

Ημ/νία 
έναρξης 
συμβολαίου 

Ημ/νία 
λήξης 
συμβολαίου 

1000 1000 1/7/2013 30/6/2015 

1001 800 1/1/2014 31/12/2018 

1002 900 1/4/2014 31/3/2016 

1003 600 1/4/2015 31/3/2017 

1004 1500 1/10/2015 30/9/2017 

 

Εκκρεμείς 
αποζημιώσεις 
31/12/2014 

Πληρωθείσες 
αποζημιώσεις 
χρήσης 2015 

Εκκρεμείς 
αποζημιώσεις 
31/12/2015 

Δείκτης 
προμηθειών 

Δείκτης 
εξόδων 

10 60 100 20% 15% 

9,6 21,6 60 25% 12% 

45,25 110,25 250 15% 18% 

0 87,75 58,5 22% 15% 

5,625 56,25 90 15% 13% 

 
 

 Τα ασφάλιστρα πληρώνονται ετήσια στην επέτειο του κάθε συμβολαίου. 
 

 Υποθέτουμε ότι το έτος έχει 360 ημέρες. 
 

 Δεν υπάρχει κάποια υπόθεση για ακύρωση του κάθε συμβολαίου. 
 

 Υπάρχει αναλογική σύμβαση αντασφάλειας, Quota share, με 30% συμμετοχή του 
αντασφαλιστή και οι αντασφαλιστικές προμήθειες ισούνται με 15% επί των δεδουλευμένων 
αντασφαλίστρων. 

 
Να υπολογιστούν: 
 

i. Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κάθε συμβολαίου, για την οικονομική χρήση 2015 
 

ii. Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα κάθε συμβολαίου, για την οικονομική χρήση 2015 
 

iii. α) Το καθαρό κέρδος προ φόρων για το σύνολο των συμβολαίων  
 

β) Ο μεικτός δείκτης ζημιών για το σύνολο των συμβολαίων 
 
γ) Το μεικτό Combined Ratio για το σύνολο των συμβολαίων 
 
δ) To καθαρό Combined Ratio για το σύνολο των συμβολαίων 
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Ερώτημα 5  (10 μονάδες) 

 
Για ένα χαρτοφυλάκιο νοσοκομειακής περίθαλψης, δίνονται τα εξής: 
 
 

 Πλήθος Συμβολαίων : 1.000 

 Ηλικία Ασφαλισμένων : 40 

 Διάρκεια Συμβολαίων : 3-έτη 

 Ημερομηνία έκδοσης Συμβολαίων : 1/1/2016 (νέα συμβόλαια) 

 Ημερομηνία αποτίμησης : 31/12/2015 

 Ετήσια αύξηση τιμολογίου : 3% 

 Ετήσιος πληθωρισμός : 2% 
 
 

Ηλικία Ασφάλιστρα Ασφάλιστρο 
κινδύνου 

Πιθανότητα 
θανάτου 

Πιθανότητα 
ακύρωσης 

40 600 420 0,0011 15% 

41 625 440 0,0012 13% 

42 655 460 0,0013 10% 

43 685 480 0,0015 10% 

 
 
Οι βασικές υποθέσεις του μοντέλου είναι: 
 

 Προμήθεια 1ου έτους : 20% 

 Προμήθεια επόμενων ετών : 15% 

 Bonus 1ου έτους : 10% 

 Bonus επόμενων ετών : 2% 

 Έξοδα πρόσκτησης : 30% 

 Έξοδα διαχείρισης : 50€ ανά συμβόλαιο 

 Δικαιώματα διαχείρισης : 0% 

 Επιτόκιο προεξόφλησης : 2% 

 Πληθωρισμός εξόδων : 3,2% 
 
Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν έσοδα επενδύσεων και δεν υπολογίζετε το risk margin. 
 
 

i. Να υπολογιστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών κερδών του χαρτοφυλακίου. 
 

 
ii. Να υπολογιστεί το περιθώριο κέρδους για το έτος 2017, που προκύπτει από 1.500 

συμβόλαια που εκδίδονται την 1/1/2017 για άτομα ηλικίας 40-ετών. 


