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Όνομα:    Επίθετο: 
Ημερομηνία: 1/7/2019 Πρωί:  Απόγευμα: X 
Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας 

 
 
Θέμα 1o  

Εταιρεία ξεκίνησε την διανομή νοσοκομειακού προγράμματος το 2019. Στις 31/12/2019 το 
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται από 10 συμβόλαια όπου επιλέχθηκαν όμως 2 τυχαία 
συμβόλαια από τα 10 για σκοπούς ελέγχου του συστήματος. Για τα 2 αυτά συμβόλαια έχουμε τις 
εξής πληροφορίες: 
 

Αριθμός συμβολαίου Ημερομηνία έκδοσης Τρόπος πληρωμής 
ασφαλίστρου 

Ετήσιο Ασφάλιστρο 

11000121 01/05/19 Τριμηνιαίος 1.200 

11000125 01/11/19 Εξαμηνιαίος 1.800 

 
Στις 31/12/2019 οι επισυμβάσες ζημιές για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο για το έτος ατυχηματος 
2019 ήταν 10.000. Ο αναλογιστής της εταιρείας υπολόγισε βασιζόμενος στην εμπειρία του θεωρεί 
ότι το linkratio1/0 = 1,4 , το linkratio2/1 = 1,2 και το linkratio3/2 = 1,1. Θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει 
περαιτέρω εξέλιξη των ζημιών. Επιπλέον δίνεται ότι: 
 

 Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα για το έτος 2019 ήταν ίσα με 25.000. 

 Τα διαχειριστικά έξοδα για το έτος 2019 ήταν ίσα με 4.000. 

 Το ποσοστό προμήθειας είναι ίσο με 15% 

 Το επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με 2% 

 Δεν υπάρχει κάποια υπόθεση για ακύρωση των συμβολαίων 

 
Για το πλαίσιο φερεγγυότητας ΙΙ: 
α. (1 μονάδα) 
Να υπολογιστούν τα ποσοστά του μοτίβου πληρωμών και ο τελικός δείκτης ζημιάς για το έτος 
ατυχήματος 2019 
β. (1 μονάδα) 
Να υπολογιστεί η βέλτιστη εκτίμηση του κινδύνου αποθέματος στις 31/12/2019 
γ. (8 μονάδες) 
Να υπολογιστεί η βέλτιστη εκτίμηση του κινδύνου ασφαλίστρου στις 31/12/2019 
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Τα παρακάτω δεδομένα να χρησιμοποιηθούν στα  θέματα  2 και 3  

Για το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης "Υγεία Α+Β" το οποίο ξεκινάει να διανέμεται από 
την 1/1/2019, δίνονται τα εξής: 
 

• Ηλικία Ασφαλισμένου : 50 

• Διάρκεια Συμβολαίου : 3 έτη 

• Ετήσιο μεικτό ασφάλιστρο: 600 

• Ιατρικός πληθωρισμός: 3% 

• Ηλικιακή αύξηση τιμολογίου: 1% 

• Ετήσια αύξηση τιμολογίου (πέραν της ηλικιακής): 3% 
 
Οι βασικές υποθέσεις του μοντέλου είναι: 
 

• Βασική Προμήθεια: 20% του ασφαλίστρου 

• Υπερπρομήθεια: 10% της βασικής προμήθειας 

• Έξοδα πρόσκτησης : 80 

• Έξοδα διαχείρισης : 50 

• Πληθωρισμός εξόδων: 2% 

• Επιτόκιο προεξόφλησης : 2,5% 

• Οι αποζημιώσεις συμβαίνουν στο τέλος του έτους 
 
 

Ηλικία Πιθανότητα 

θανάτου 

Πιθανότητα 

ακύρωσης 

Συχνότητα 

νοσηλείας 

Σφοδρότητα 

νοσηλείας 

40 0,00110 20,00% 10,00% 4.200 

41 0,00120 15,00% 11,00% 4.400 

42 0,00130 12,00% 12,00% 4.600 

43 0,00150 10,00% 13,00% 4.800 

 
 
Να υποθέσετε ότι δεν υπάρχουν έσοδα επενδύσεων και ότι η αύξηση/απελευθέρωση του 
αποθέματος και του περιθωρίου κινδύνου σε κάθε χρονική περίοδο είναι μηδενική. 
 
Θέμα 2ο  

Για το συγκεκριμένο συμβόλαιο να διεξαχθεί μελέτη κερδοφορίας και να υπολογιστούν: 
α. (6 μονάδες) Οι ετήσιες χρηματοροές μέχρι την λήξη του συμβολαίου. 
β. (1 μονάδα) Να υπολογιστεί το κέρδος/ζημιά του συμβολαίου. 
γ. (2 μονάδες) Να υπολογιστεί το περιθώριο κέρδους/ζημιάς. 
δ. (1 μονάδα) Θεωρείται ότι πρέπει να αλλάξει κάτι βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων στις 
υποθέσεις του μοντέλου; 
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Θέμα 3ο  

Για το συγκεκριμένο συμβόλαιο το οποίο έχει ημερομηνία έναρξης την 1/1/2019, δεδομένου ότι 
είναι ενεργό στις 31/12/2019, να υπολογιστούν στην εν λόγω ημερομηνία (31/12/2019) για το 
πλαίσιο φερεγγυότητας ΙΙ: 
α. (2 μονάδες) Η βέλτιστη εκτίμηση του συμβολαίου. 
β. (2 μονάδες) Να υπολογιστεί η βέλτιστη εκτίμηση για την επίπτωση της υποενότητας κινδύνου 
θνησιμότητας θεωρώντας αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας 15% για όλα τα έτη. 
γ. (2 μονάδες) Να υπολογιστεί η βέλτιστη εκτίμηση για την επίπτωση της υποενότητας κινδύνου 
ακύρωσης θεωρώντας αύξηση των ποσοστών ακυρωσιμότητας 50% για όλα τα έτη. 
δ. (2 μονάδες) Να υπολογιστεί η βέλτιστη εκτίμηση για την επίπτωση της υποενότητας κινδύνου 
νοσηρότητας θεωρώντας αύξηση των αποζημιώσεων 5% για όλα τα έτη. 
ε. (2 μονάδες) Θεωρώντας ότι όλοι οι κίνδυνοι έχουν συσχέτιση 50% μεταξύ τους (θνησιμότητα, 
ακυρωσιμότητα και νοσηρότητα) ανά 2, να υπολογιστεί η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας 
της ενότητας κινδύνου υγείας. 
 
 
Θέμα 4ο 

Ασφαλιστική επιχείρηση, ξεκινάει την διάθεση ενός νοσοκομειακού προγράμματος με ονομασία 

«Health 4all”, διετούς διάρκειας όπου το διαθέτει στην αγορά μόνο για 1 έτος. Κατά τον πρώτο 

χρόνο πουλήθηκαν συνολικά 2.000 τέτοια συμβόλαια, ομοιόμορφα κατανεμημένα στις εξής 

ημερομηνίες: 1/1/t, 1/4/t, 1/7/t και 1/10/t . 

Ο τρόπος πληρωμής των συμβολαίων ήταν ετήσιος και εξαμηνιαίος ισοκατανεμημένα μεταξύ 

τους. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για τη χρήση t ανήλθαν 

στο ποσό των €300.000, και οι εκκρεμείς ζημιές στις 31/12/t ήταν ίσες με €200.000. 

Δεδομένου ότι 

 Το μέσο ασφάλιστρο για αυτό το πρόγραμμα ήταν 750 € . 

 Τα εξόδα πρόσκτησης και διαχείρισης ανέρχονται σε 50€ ανα συμβόλαιο και η προμήθεια 

18% επί του ασφαλίστρου 

α. Τότε ζητείται να βρεθεί: 

1. (4 Βαθμοί ) Ο δείκτης ζημιάς της τρέχουσας χρήσης t .  

2. (1 Βαθμοί ) Ο δείκτης εξόδων της τρέχουσας χρήσης t .  

 

β. (5 Βαθμοί) Να βρεθεί ο δείκτης διαχειριστικών εξόδων 2ου έτους εάν η Εταιρεία δεν θέλει να 

πέσει η απόδοση του προγράμματος για το 2ο έτος κάτω από το 50% της αντίστοιχης του 1ου 

έτους, δεδομένου ότι η Εταιρεία αναμένει ότι η ηλικιακή αύξηση στην επέτειο του συμβολαίου θα 

ανέλθει στο 4%, ο ετήσιος ιατρικός πληθωρισμός να είναι ίσος με 2%, οι εκκρεμείς ζημιές στίς 

31/12/t+1 να είναι ίσες με 650.000 και αναμένει ότι στην επέτειο θα ανανεώσουν το 85% τών 

πελατων. 
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Θέμα 5ο 

Ασφαλιστική Εταιρεία έχει στο χαρτοφυλάκιο της 6.600 συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης και 
στο τέλος κάθε οικονομικού έτους δεν παραμένουν μη δεδουλευμένοι κίνδυνοι. Πληροφορίες για 
το χαρτοφυλάκιο συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Έτος Ασφαλιστήρια 

2015 
4.500 

2016 
5.200 

2017 
5.800 

2018 
6.600 

 
 
Στις 31.12.2018, τα στοιχεία των συνολικών πληρωθεισών αποζημιώσεων κατ’ έτος (€), με βάση 
τα οποία εκτιμώνται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρείας, αποτυπώνονται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

 Έτος εξέλιξης   

Έτος Συμβάντος 0 1 2 3 

2015 850.000 1.050.000 1.059.000 1.100.000 

2016 1.050.000 1.190.200 1.250.300  

2017 1.150.000 1.230.600   

2018 1.250.000    

 

α. (2 βαθμοί) Να υπολογισθεί η τεχνική πρόβλεψη εκκρεμών ζημιών με τη μέθοδο chain-ladder, 
με την υπόθεση ότι η καταβολή των αποζημιώσεων πραγματοποιείται στο τέλος του έτους, 
γνωρίζοντας ότι το ετήσιο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι 2%,  

β. (5 βαθμοί) Βάσει του νέου επιχειρηματικού σχέδιου της επιχείρησης το οποίο απαιτεί από τα 
νοσοκομειακά συμβόλαια να δίνουν περιθώριο κέρδους 6%, εκτιμά τα εξής : 

Εξοδα Διαχείρισης =1,2% (επί των ultimate claims της προγούμενης χρήσης) 

Πληθωρισμός ζημιών =2% 

Προμήθειες =20% του ασφαλίστρου 

Αύξηση αποζημιώσεων =12% 

Αναμενόμενη Ακυρωσιμότητα = 15% 

Να υπολογισθεί το μέσο εμπορικό ασφάλιστρο και ο δείκτης εξόδων της Εταιρείας 
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γ. Αποφασίστηκε μέσα στο νέο έτος να αγορασθεί μια σύμβαση αντασφάλειας, Quota share, με 
30% συμμετοχή του αντασφαλιστή και οι αντασφαλιστικές προμήθειες ισούνται με 15% επί των 
δεδουλευμένων αντασφαλίστρων. 
Να υπολογισθεί στις 31/12/2019: 
γ1. (1,5 βαθμοί)Το καθαρό κέρδος προ φόρων για το σύνολο των συμβολαίων 
γ2. (1,5 βαθμοί)To καθαρό Combined Ratio για το σύνολο των συμβολαίων 

 

 

 


