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Ερώτημα 1  (10 μονάδες) 

Μία ασφαλιστική εταιρεία έχει αντασφαλίσει το χαρτοφυλάκιο υγείας που διαθέτει, με μία 

σύμβαση υπερβάλλουσας ζημίας (excess of loss) και με μία σύμβαση περιορισμού των 

συνολικών αποζημιώσεων (stop of loss). 

 
Δίνονται τα εξής: 
 

  
Καθαρές ζημιές μετά από την συμμετοχή του 

αντασφαλιστή (excess of loss), στις 31/12/2017 
 

Ασφαλιστικό 
έτος 

Εκτίμηση 
μεικτού τελικού 

κόστους 
ζημιών (σε 
χιλιάδες €) 

Εκτίμηση 
καθαρού τελικού 
κόστους ζημιών 
(σε χιλιάδες €) 

Επισυμβάσες 
ζημιές (σε 
χιλιάδες €) 

Πληρωθείσες 
ζημιές (σε 
χιλιάδες €) 

Όριο 
αντασφαλιστικής 

σύμβασης 
περιορισμού 

των συνολικών 
αποζημιώσεων 
(σε χιλιάδες €) 

2015 1.650 1.475 1.450 1.200 1.500 

2016 1.800 1.750 1.600 1.200 1.500 

2017 2.000 1.900 1.400 1.000 1.500 

 
 

α) (4 Μονάδες) Να υπολογιστεί το καθαρό επιπλέον απόθεμα πέραν του αποθέματος Φ/Φ, στις 

31/12/2017, έπειτα από την συμμετοχή του αντασφαλιστή. 

 

β) (3 Μονάδες) Να υπολογιστεί το συνολικό καθαρό απόθεμα εκκρεμών ζημιών, στις 31/12/2017, 

έπειτα από την συμμετοχή του αντασφαλιστή. 

 

γ) (3 Μονάδες) Να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραπάνω 

αντασφαλιστικών συμβάσεων και πότε πρέπει να εφαρμόζεται η κάθε μία. 
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Ερώτημα 2  (10 μονάδες) 
Για ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας, δίνονται τα παρακάτω δεδομένα με 

ημερομηνία υπολογισμού στις 31/12/2017: 

 

 Μονάδες έκθεσης στον κίνδυνο = 36.000 

 Επιλογή τελικής συχνότητας ζημιών = 15,0% 

 Παράγοντας έως το τελικό πλήθος επισυμβασών ζημιών (0/ult) = 1,200 

 Αναμενόμενος δείκτης ζημιών = 44,5% 

 Μέσο δεδουλευμένο ασφάλιστρο = 600€ 

 
Επίσης οι επιπλέον πληροφορίες που δίνονται για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, είναι οι εξής: 
 

 Τελική σφοδρότητα ζημιών για το έτος ατυχήματος 2015 = 3.500€ 

 Ετήσια τάση σφοδρότητας ζημιών = 5% 

 

Επισυμβάσες ζημιές (σε χιλιάδες €) 

Έτος εξέλιξης 

Έτος ατυχήματος 0 1 2 3 4 

2013 14.200 18.839 22.362 24.039 24.424 

2014 14.100 18.707 22.205 23.870  

2015 15.300 20.299 24.094   

2016 14.700 19.503    

2017 20.300     

 

Σωρευτικές πληρωθείσες ζημιές (σε χιλιάδες €) 

Έτος εξέλιξης 

Έτος ατυχήματος 0 1 2 3 4 

2013 8.200 14.722 21.081 23.316 24.272 

2014 8.300 14.901 21.339 23.600  

2015 8.900 15.978 22.881 
 

 

2016 8.400 15.081 
  

 

2017 8.700     

 
Να υπολογιστεί το εκτιμώμενο τελικό κόστος ζημιών για το έτος ατυχήματος 2017, 

χρησιμοποιώντας: 

 
α)  την μέθοδο της μέσης πληρωθείσας ζημιάς ) (3 Μονάδες) 

 
β) την μέθοδο των συντελεστών εξέλιξης στις επισυμβάσες ζημιές ) (3 Μονάδες) 

 
γ) την μέθοδο των συντελεστών εξέλιξης στις πληρωθείσες ζημιές ) (2 Μονάδες) 
 
δ) την μέθοδο Bornhuetter-Ferguson στις επισυμβάσες ζημιές ) (2 Μονάδες) 
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Ερώτημα 3  (10 μονάδες) 

Για ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων νοσοκομειακής περίθαλψης ετήσιας 

διάρκειας, δίνονται οι εξής πληροφορίες: 

 
 

Συμβόλαιο 
Ημερομηνία 

έκδοσης 
Ετήσιο 

ασφάλιστρο 

Εκκρεμείς 
αποζημιώσεις 

31/12/2016 

Πληρωθείσες 
αποζημιώσεις 
χρήσης 2016 

Α 1/7/2016 200 € 30 € 20 € 

Β 1/10/2016 240 € 20 € 0 € 

Γ 1/1/2017 260 € 0 € 0 € 

Δ 1/7/2017 280 € 0 € 0 € 

 

Πληρωθείσες 
αποζημιώσεις 
χρήσης 2017 

Εκκρεμείς 
αποζημιώσεις 

31/12/2017 

Δείκτης 
προμηθειών 

Δείκτης 
εξόδων 

30 € 0 € 12% 10% 

40 € 20 € 15% 12% 

50 € 70 € 20% 15% 

100 € 60 € 10% 12% 

 

 Το συμβόλαιο Δ ακυρώθηκε στις 31/3/2018 

 Υποθέτουμε ότι το έτος έχει 360 ημέρες 

 Υπάρχει αναλογική αντασφαλιστική σύμβαση Quota share, με 20% συμμετοχή του 

αντασφαλιστή και οι αντασφαλιστικές προμήθειες ισούνται με 15% επί των δεδουλευμένων 

αντασφαλίστρων 

 

α)  Να υπολογιστούν τα παρακάτω, για το ημερολογιακό έτος 2017  (3 Μονάδες) 

i. Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα 

ii. Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 

 

β)  Να υπολογιστούν τα παρακάτω, με ημερομηνία υπολογισμού στις 31/12/2018  (3 Μονάδες) 

i. Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα για το έτος έκδοσης συμβολαίων 2017 

ii. Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για το έτος έκδοσης συμβολαίων 2017 

γ) Να υπολογιστούν τα παρακάτω για την οικονομική χρήση 2017   (4 Μονάδες) 

i. Το καθαρό κέρδος/ζημία προ φόρων για το σύνολο των συμβολαίων 

ii. Ο μεικτός δείκτης ζημιάς για το σύνολο των συμβολαίων 

iii. Ο καθαρός συνδυασμένος δείκτης για το σύνολο των συμβολαίων 
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Ερώτημα 4  (10 μονάδες) 

Για ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων νοσοκομειακής περίθαλψης, δίνονται οι εξής 

πληροφορίες: 

 

Αριθμός 
ζημιάς 

Ημερομηνία 
έκδοσης 

συμβολαίου 

Ημερομηνία 
ατυχήματος 

Ημερομηνία 
αναγγελίας 

Ημερομηνία 
κίνησης 

Κατάσταση 
ζημιάς 

Πληρωθέν 
ποσό 

αποζημίωσης 

Μεταβολή 
εκκρεμότητας 

Φ/Φ 

1 01/10/2013 15/12/2013 05/01/2014 

07/01/2014 Ανοικτή - 5.000 € 

01/03/2014 Ανοικτή 4.000 € -4.000 € 

05/01/2015 Κλειστή 500 € -1.000 € 

2 01/11/2013 01/02/2014 10/02/2014 
01/03/2014 Ανοικτή - 6.000 € 

15/03/2014 Κλειστή 6.000 € -6.000 € 

3 01/01/2014 01/06/2014 05/06/2014 

10/06/2014 Ανοικτή - 10.000 € 

01/09/2014 Ανοικτή 1.000 € 10.000 € 

03/01/2015 Ανοικτή 4.000 € -5.000 € 

4 01/06/2014 15/08/2014 15/07/2015 

20/07/2015 Ανοικτή 500 € 5.000 € 

01/03/2016 Ανοικτή - 5.000 € 

01/06/2016 Ανοικτή 5.000 € 7.000 € 

 
 

 Δεδουλευμένα ασφάλιστρα για το έτος 2014 = 50.000€ 
 

 Δεδουλευμένα ασφάλιστρα για το έτος 2015 = 60.000€ 

 
 

α)  Να υπολογιστούν οι επισυμβάσες ζημιές του ημερολογιακού έτους 2015. (3 Μονάδες) 

 

β) Να υπολογιστούν οι επισυμβάσες ζημιές του έτους συμβολαίου 2014, με ημερομηνία 

υπολογισμού στις 31/12/2014. (3 Μονάδες) 

 

γ) Να υπολογιστεί ο δείκτης ζημιών για το έτος ατυχήματος 2014, με ημερομηνία υπολογισμού 

στις 31/12/2015. (2 Μονάδες) 

 

δ) Τι είναι το απόθεμα εκκρεμών ζημιών που υπολογίζεται με αναλογιστικές-στατιστικές μεθόδους 

και τι ακριβώς περιλαμβάνει;  (2 Μονάδες) 
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Ερώτημα 5  (10 μονάδες) 

Μία ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

νοσοκομειακής περίθαλψης, επιθυμεί να καταθέσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο με χρονικό ορίζοντα 

2 ετών. 

 
Δίνονται τα εξής: 
 

Πλήθος ασφαλισμένων 2.000 

Ηλικία ασφαλισμένων 40 

Ημερομηνία έκδοσης συμβολαίων 1/1/2018 

Τρόπος πληρωμής συμβολαίων Ετήσιος 

Ετήσια αύξηση ασφαλίστρου 2% 

Ετήσιος πληθωρισμός ζημιών 3% 

Ημερομηνία υπολογισμού 31/12/2017 

 
 
Για το έτος 2018, ισχύουν οι εξής βασικές υποθέσεις:   
 

Ηλικία Ασφάλιστρα 
Ασφάλιστρο 

κινδύνου 
Πιθανότητα 

θανάτου 
Πιθανότητα 
ακύρωσης 

40 600 408 0,000825 20% 

41 630 441 0,000862 15% 

 
 
Οι επιπλέον βασικές υποθέσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον αναλογιστή της 
εταιρείας, είναι οι εξής: 
 

Προμήθεια και υπερπρομήθεια (%) 12,00% 

Επιχορηγήσεις για νέα παραγωγή (%) 10,00% 

Συνολικά έξοδα ανά συμβόλαιο (%) 15,00% 

Δικαίωμα διαχείρισης συμβολαίου (%) 0,00% 

Πλήθος νέων ασφαλισμένων ηλικίας 40 ετών την 1/1/2019 2.500 

 

Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν έσοδα επενδύσεων και δεν χρειάζεται να υπολογιστεί το περιθώριο 

κινδύνου κατά το νέο πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ. 

 

Να υπολογιστεί ο συνδυασμένος δείκτης για τα έτη 2018 και 2019, για το σύνολο των 

ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις υποθέσεις που έχουν δοθεί.  


