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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

 

Σκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι θ μελζτθ και θ καταγραφι τθσ ςυνειςφοράσ τθσ 

ανταςφάλιςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των μεγάλων επερχόμενων κινδφνων ςτα 

προγράμματα των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν. Αρχικά κα παρουςιάςουμε τθν 

«Ιςτορικι αναδρομι» τθσ Ανταςφάλιςθσ (για ποιουσ λόγουσ ξεκίνθςε και ποιουσ 

τομείσ υποςτιριξε όταν πρωτοεμφανίςτθκε). Εν ςυνεχεία κα ορίςουμε τισ διάφορεσ 

ζννοιεσ τθσ και κα παρακζςουμε τουσ κινδφνουσ που μπορεί να προκφψουν μζςω 

αυτισ.  

Επιπροςκζτωσ, κα αναλφςουμε τα είδθ τθσ ανταςφάλιςθσ τα οποία διαχωρίηονται 

ανάλογα με τον τρόπο που τοποκετείται θ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ (υποχρεωτικι ι 

προαιρετικι) και ανάλογα με τθν αναλογία με τθν οποία τα αςφάλιςτρα και οι 

κίνδυνοι διαμοιράηονται μεταξφ του αςφαλιςτι και ανταςφαλιςτι (αναλογικζσ και 

μθ-αναλογικζσ). Ακόμθ, κα παρακζςουμε αρικμθτικά παραδείγματα για τθν 

κατανόθςθ των μεκόδων κακϊσ και κα καταγράψουμε τα πλεονεκτιματα/ 

μειονεκτιματα ανά μζκοδο ανταςφάλιςθσ. 

Εν ςυνεχεία κα κάνουμε αναφορά ςτα καταςτροφικά γεγονότα και τουσ 

κατακλυςμοφσ, αναλφοντασ  το ρόλο τθσ ανταςφάλιςθσ ςτθν κάλυψθ μεγάλων 

κινδφνων από τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ και κα μελετιςουμε τισ μεκόδουσ 

τιμολόγθςθσ αςφαλιςτικϊν προϊόντων – καταςτροφικϊν γεγονότων όπωσ 

τιμολόγθςθ Cat Bonds και τιμολόγθςθ ανταςφαλιςτικϊν Cat XL ςυμβάςεων. 

Ακόμα κα αναλφςουμε και κα περιγράψουμε ζνα Ρρόγραμμα Οδικισ Βοικειασ το 

οποίο κα ενςωματωκεί ςε προγράμματα Αςτικισ Ευκφνθσ του κλάδου Αυτοκινιτου 

μιασ Αςφαλιςτικισ εταιρίασ. 

Τζλοσ κα περιγράψουμε τθν τιμολόγθςθ του προγράμματοσ Οδικισ Βοικειασ με τθν 

μζκοδο τθσ ανταςφάλιςθσ 100% του κινδφνου για το πρόγραμμα Οδικισ Βοικειασ 

από τον Ανταςφαλιςτι. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this work is to study and record the contribution of reinsurance to 

address the major emerging risks in insurance companies’ programs. Initially, I will 

present the Reinsurance Historical Review (why it started and what areas it 

supported when it first appeared). We will then define its various concepts and 

outline the risks that may arise through it. 

In addition, we will analyze the types of reinsurance that are segregated depending 

on how the insurance contract is made (mandatory or optional) and depending on 

the ratio by which the premiums and risks are shared between the insurer and the 

reinsurer (both proportional and non-proportional). Furthermore, we will provide 

numerical examples for understanding the methods as well as the advantages / 

disadvantages of each reinsurance method. 

We will then refer to catastrophic events and cataclysms, analyzing the role of 

reinsurance in covering major risks from insurance companies, and studying 

insurance pricing methods - catastrophic events such as Cat Bonds pricing and Cat XL 

reinsurance pricing. 

We will also analyze and describe a Road Assistance Program that will be integrated 

into the Motor Third Party Liability Programs of Insurance Company. 

Finally, we will describe the pricing of the Road Assistance program with the 100% 

reinsurance method for the Reinsurance Road Assistance program.  
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ΕΙΑΓΩΓΘ 

Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να μελετιςει τθν ζννοια τθσ ανταςφάλιςθσ 
και τθν προςφορά αυτισ ςτον τομζα των επιχειριςεων. Θα παρουςιαςτεί μια 
ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι και τα είδθ τθσ ανταςφάλιςθσ.  
Στο πρϊτο κεφάλαιο, παρουςιάηεται θ αρχι τθσ ανταςφάλιςθσ αλλά και θ εξζλιξθ 
τθσ ςτθν πάροδο των χρόνων. Ακόμα, κα δοφμε το μζγεκοσ των αςφαλιςτικϊν 
αγορϊν, πόςο κοςτίηει θ χριςθ τθσ ςε μια αςφαλιςτικι εταιρεία αλλά και τουσ 
κινδφνουσ που ενζχει. 
Ζχοντασ δει τθν βαςικι ζννοια τθσ ανταςφάλιςθσ, κα αναφζρουμε και αναλφςουμε 
τα είδθ τθσ ανάλογα με το πϊσ τοποκετείται θ ανταςφαλιςτικι κάλυψθ αλλά και 
πωσ κατανζμονται οι υποχρεϊςεισ και τα αςφάλιςτρα μεταξφ του πρωταςφαλιςτι 
και του ανταςφαλιςτι. Επιπρόςκετα, κα δοφμε τα πλεονεκτιματα αλλά και 
μειονεκτιματα τθσ κάκε μορφισ. 
Στο τρίτο κεφάλαιο κα επικεντρωκοφμε ςτθν ανταςφαλιςτικι ςφμβαςθ που 

εφαρμόηεται ςτα καταςτροφικά γεγονότα αλλά και οριςμζνα γεγονότα που ζπλθξαν 

ςθμαντικά τον πλανιτθ και κα μελετιςουμε τισ μεκόδουσ τιμολόγθςθσ 

αςφαλιςτικϊν προϊόντων – καταςτροφικϊν γεγονότων όπωσ τιμολόγθςθ Cat Bonds 

και τιμολόγθςθ ανταςφαλιςτικϊν Cat XL ςυμβάςεων. 

Τζλοσ, κα αναλφςουμε και κα περιγράψουμε ζνα Ρρόγραμμα Οδικισ Βοικειασ το 

οποίο κα ενςωματωκεί ςε προγράμματα Αςτικισ Ευκφνθσ του κλάδου Αυτοκινιτου 

μιασ Αςφαλιςτικισ εταιρίασ και κα περιγράψουμε τθν τιμολόγθςθ του με τθν 

μζκοδο τθσ ανταςφάλιςθσ 100% του κινδφνου για το πρόγραμμα Οδικισ Βοικειασ 

από τον Ανταςφαλιςτι. 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΣΑΦΑΛΙΗ 

1.1. Ιςτορική Αναδρομή 

Θ ανταςφάλιςθ ξεκίνθςε ςτο τζλοσ του Μεςαίωνα όπου υπάρχει θ πρϊτθ 

τεκμθριωμζνθ ςφμβαςθ ανταςφάλιςθσ ςτον τομζα των καλαςςίων μεταφορϊν. 

Σθμαντικό ρόλο ςτθ εξζλιξθ του πρϊτου ςυςτιματοσ ανταςφάλιςθσ ζπαιξε θ 

ςφμβαςθ δανείου θ οποία ιταν απαραίτθτθ για τθν μεταφορά εμπορευμάτων διά 

καλάςςθσ. Θ ςφμβαςθ αυτι (bottomery bonds) δθμιουργικθκε για τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ αγοράσ εμπορεφματοσ αλλά και τθν αςφάλιςθ κινδφνου 

μεταφορϊν, ενϊ ταυτόχρονα αποτελοφςε και επζνδυςθ για τον εγγυθτι του 

δανείου. Ο χρθματοδότθσ δάνειηε χριματα ςτον ζμπορο που επικυμοφςε να 

μεταφζρει διά καλάςςθσ το εμπόρευμά του. Εάν το εμπόρευμα ζφτανε άκικτο ςτον 

προοριςμό του, το ποςό δανιςμοφ επιςτρεφόταν με τόκο, ενϊ, εάν το πλοίο 

βυκιηόταν, ο ζμποροσ κα μποροφςε να κρατιςει το δάνειο. Οι ςυμβάςεισ αυτζσ 

αποτζλεςαν τθ βαςικι δομι των ςυμφωνιϊν ανάλθψθσ κινδφνων ζναντι πλθρωμισ 

ενόσ ποςοςτοφ ι ενόσ αςφαλίςτρου.  

 

Αυτι θ εξελικτικι διαδικαςία, που κα μετατρζψει τθν αςφάλεια καλαςςίων 

μεταφορϊν ςε ανεξάρτθτθ εμπορικι δραςτθριότθτα, ευνοικθκε από τθ νομοκεςία 

των ιταλικϊν εμπορικϊν πόλεων, που είχαν ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ των εμπορικϊν 

τουσ ςχζςεων και επιδίωκαν να προςτατευκοφν από καταχρθςτικζσ πρακτικζσ αλλά 

και από τθ νομοκεςία κατά τθσ τοκογλυφίασ, τθν οποία επζβαλε ο Ράπασ Γρθγόριοσ 

ςε όλουσ τουσ κινδφνουσ που μεταβιβάηονταν μζςω των ςυμβάςεων δανείου. Το 

πρϊτο ςυμβόλαιο που μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ ςφμβαςθ ανταςφάλιςθσ 

ςυνάφκθκε ςτθ Γζνοβα ςτισ 12 Ιουλίου 1370. Είναι ςυντεταγμζνο ςτα Λατινικά και 

αφοροφςε μεταφορά εμπορευμάτων διά καλάςςθσ από τθ Γζνοβα ςτθν πόλθ Saint 

Louis ςτθ Φλάνδρα. Το ςυμβόλαιο αυτό όριηε ότι ο αςφαλιςτισ μεταβίβαηε το 

πλζον επικίνδυνο τμιμα του ταξιδιοφ - από το Cadiz τθσ Ανδαλουςίασ μζχρι το Saint 

Louis - ςε ζναν άλλο αςφαλιςτι, «αναλαμβάνοντασ αςφάλεια», με άλλα λόγια 

ανταςφαλιηόμενοσ. Μια τζτοια ςυμφωνία επζτρεπε ςτον άμεςο αςφαλιςτι να 
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μειϊςει ζνα μζροσ του αναλαμβανόμενου κινδφνου. Θ ςυμφωνία λάμβανε χϊρα 

ανάμεςα ςτον αςφαλιςτι (που μεταβίβαηε τον κίνδυνο) και τον ανταςφαλιςτι (που 

τον αναλάμβανε), χωρίσ να δθμιουργείται ςυμβατικι ςχζςθ ανάμεςα ςτον 

ανταςφαλιςτι και τον αρχικό αςφαλιςμζνο. 

 

Σταδιακά, θ ςφναψθ ανταςφάλιςθσ, για τθ μεταβίβαςθ ςτον ανταςφαλιςτι του πιο 

επικίνδυνου τμιματοσ ενόσ κινδφνου, κατζςτθ κοινι πρακτικι για τθν εποχι εκείνθ. 

Από τα μζςα του 16ου αιϊνα, θ αςφάλιςθ καλαςςίων μεταφορϊν κεςμοκετικθκε 

ςε τζτοιο βακμό, που οι αςφαλιςτζσ υιοκζτθςαν προτυπωμζνα ζντυπα 

αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων. Το πρϊτο από τα ζντυπα αυτά είναι ιςπανικισ 

προζλευςθσ και ςυνάφκθκε ςτθ Σεβίλλθ το 1552. Ο 17οσ αιϊνασ γνϊριςε τθν 

άνκθςθ τθσ ςυναςφάλιςθσ, τθσ πρακτικισ δθλαδι με τθν οποία ο ίδιοσ κίνδυνοσ 

καλφπτεται από περιςςότερουσ από ζναν αςφαλιςτζσ. Αν και θ ανταςφάλιςθ 

εγγυάται μεγαλφτερθ ευελιξία και περιςςότερα οικονομικά οφζλθ, χρειάςτθκε, 

παρά ταφτα, να περιμζνουμε τθ νζα βιομθχανικι εποχι, κατά το 19ο αιϊνα, ιδίωσ 

δε τθν αςφαλιςτικι βιομθχανία για να υπεριςχφςει θ ανταςφάλιςθ τθσ 

ςυναςφάλιςθσ. Μεταξφ 17ου και 18ου αιϊνα, θ ανταςφάλιςθ αποκτά μεγαλφτερθ 

ςθμαςία, ενϊ για πρϊτθ φορά κεςπίηεται το ανϊτατο φψοσ του αςφαλιηόμενου 

ποςοφ, θ θμερομθνία καταβολισ των πλθρωμϊν και οι τρόποι ανάκτθςθσ. Από το 

1746 ζωσ το 1864, θ ανταςφάλιςθ είχε απαγορευκεί ςτθν Αγγλία. Ρράγματι, μετά 

από μια ςειρά καταχρθςτικϊν πρακτικϊν ςτθν αγγλικι ανταςφαλιςτικι αγορά κατά 

το πρϊτο ιμιςυ του 18ου αιϊνα, θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε να επζμβει. Με ζνα 

ςφςτθμα που ονομαηόταν «difference in premium», ο πρωταςφαλιςτισ 

αναλάμβανε τουσ κινδφνουσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ακόμα και ςτθν θπειρωτικι 

Ευρϊπθ, και κατόπιν ανταςφαλιηόταν πλιρωσ με αςφάλιςτρο μικρότερο από το 

αρχικό. Το 1746, ο βαςιλιάσ Γεϊργιοσ ο Β' επζβαλε μια ςειρά περιοριςμϊν ςτθν 

ανταςφάλιςθ, που ιςοδυναμοφςαν με τθν πλιρθ απαγόρευςθ τθσ.  

 

Ανταςφάλιςθ επιτρεπόταν μόνο όταν ο αςφαλιςτισ είχε κθρυχκεί αφερζγγυοσ, ςε 

πτϊχευςθ ι είχε αποβιϊςει. Θ διάταξθ αυτι είχε ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 

ανάπτυξθ των Lloyd's. Πντωσ, ζχοντασ ςτερθκεί των διευκολφνςεων που τουσ 

προςζφερε θ ανταςφάλιςθ, οι αςφαλιςτζσ ζχαςαν μεγάλο τμιμα τθσ ικανότθτάσ 
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τουσ για ανάλθψθ αςφάλιςθσ. Ζτςι, οριςμζνεσ αιτιςεισ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ 

πζραςαν ςε ιδιϊτεσ αςφαλιςτζσ των Lloyd's που ενεργοφςαν ωσ ςυναςφαλιςτζσ. Ωσ 

εκ τοφτου, οι δραςτθριότθτεσ των τελευταίων αναπτφχκθκαν κεαματικά. Το 

διάταγμα αυτό παρζμεινε ςε ιςχφ μζχρισ ότου καταργικθκε οριςτικά από τθ 

βαςίλιςςα Βικτωρία, το 1864. 

 

Οι πρϊτεσ αλλθλαςφαλιςπκζσ εταιρείεσ αςφάλιςθσ πυρόσ και ηωισ υπιρχαν ιδθ 

όταν, το 1850, δθμιουργικθκαν οι πρϊτεσ επαγγελματικζσ εταιρείεσ ανταςφάλιςθσ. 

Το 1846 ιδρφκθκε θ Koelnische Rueck και κατόπιν θ Aachener Rueck. Και οι δφο 

είχαν ςυνδεκεί με τθν πυρκαγιά του Αμβοφργου, το 1842. Στο ςθμείο αυτό είναι 

ςθμαντικό να ςθμειϊςουμε ότι, ενϊ θ αςφάλιςθ καλαςςίων μεταφορϊν 

προςζφερε προςωρινι κάλυψθ κινδφνου, ςτο μζτρο που ο κίνδυνοσ υφίςτατο μόνο 

για τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και για ζνα ςυγκεκριμζνο πλοίο, ζγινε δεκτό ότι οι 

κίνδυνοι πυρόσ αποτελοφςαν μόνιμο κίνδυνο, γιατί μποροφςαν να απειλιςουν 

ολόκλθρα κτιρια ι και το ςφνολο τθσ περιουςίασ μιασ κοινότθτασ. Στθν Ιταλία, θ 

πρϊτθ επαγγελματικι εταιρεία ανταςφάλιςθσ ιταν θ Ausonia, που ιδρφκθκε το 

1898, αλλά ξεκίνθςε να αναλαμβάνει τισ πρϊτεσ ανταςφαλιςτικζσ υποκζςεισ το 

1924. Τθν εποχι εκείνθ, δθμιουργοφνται ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ ανάλογεσ 

επαγγελματικζσ ανταςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. 
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1.2. Έννοια τησ ανταςφάλιςησ 

Θ ανταςφάλιςθ (reinsurance or stop-loss insurance), είναι ο μθχανιςμόσ που 

χρθςιμοποιοφν οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ για να μειϊςουν τον κίνδυνο τουσ ι να 

μειϊςουν τθν ζκκεςι τουσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο καταςτροφικό γεγονόσ που 

προκφπτει από αςφαλιςτικι απαίτθςθ. Με άλλα λόγια, προςτατεφει τισ 

αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ από τθν οικονομικι καταςτροφι, προςτατεφοντασ ζτςι τουσ 

πελάτεσ των εταιρειϊν από ακάλυπτεσ ηθμίεσ. Θ αςφαλιςτικι που παραχωρεί το 

αςφαλιςτικό τθσ χαρτοφυλάκιο είναι γνωςτι ωσ εκχωριτρια, ενϊ αυτι που 

αποδζχεται μζροσ τθσ πικανισ υποχρζωςθσ με αντάλλαγμα ζνα μερίδιο του 

αςφαλίςτρου είναι γνωςτι ωσ ανταςφαλίςτρια. Ζτςι, θ ανταςφάλιςθ μειϊνει τθν 

κακαρι υποχρζωςθ για τουσ μεμονωμζνουσ κινδφνουσ και τθν προςταςία από 

καταςτροφζσ από μεγάλεσ ι πολλαπλζσ απϊλειεσ. Ραρζχει επίςθσ ςτισ επιχειριςεισ 

που παρζχουν εκχωριςεισ τθν ικανότθτα να αυξιςουν τισ δυνατότθτεσ αναδοχισ 

τουσ όςον αφορά τον αρικμό και το μζγεκοσ των κινδφνων. 

Θ ςφμβαςθ ανταςφάλιςθσ υπόκειται ςτθν αρχι τθσ «καλισ πίςτθσ». Στθν πράξθ, 

αυτό ςθμαίνει ότι τα μζρθ που διαπραγματεφονται τθ ςφμβαςθ οφείλουν να 

παρουςιάςουν ορκά τα γεγονότα και να ενθμερϊςουν τον αντιςυμβαλλόμενο για 

όλα τα δεδομζνα/ςτοιχεία που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ. Χρθςιμοποιοφμε τον όρο 

πακθτικι ανταςφάλιςθ για τθν αςφάλιςθ που ςυνάπτεται από τον αςφαλιςτι-

εκχωρθτι, ο οποίοσ εκχωρεί τα αςφάλιςτρα και τουσ κινδφνουσ για τθν 

ανταςφάλιςι τουσ, και ενεργθτικι ανταςφάλιςθ για τθν αςφάλιςθ που ςυνάπτεται 

από τον ανταςφαλιςτι, ο οποίοσ αποδζχεται τθν ανταςφάλιςθ των αςφαλίςτρων 

και των κινδφνων. 

Θ ανταςφάλιςθ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ κακϊσ βοθκά μια εταιρεία να:  

 επιμερίςει τον κίνδυνο 

Πταν μια αςφαλιςτικι εταιρεία, ακόμα και αν διακζτει μεγάλα περιουςιακά 

ςτοιχεία, δεν μπορεί να αναλάβει μόνθ τθσ ζναν κίνδυνο πζραν κάποιων ορίων, 

είναι αναγκαςμζνθ να αγοράςει ανταςφαλιςτικι κάλυψθ. Συνεπϊσ χωρίσ τθν 

ανταςφάλιςθ δεν κα μπορεί να βρεκεί αντιμζτωπθ με μια ςειρά καταςτροφϊν, 
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όπωσ για παράδειγμα εάν γίνει ςειςμόσ ι πλθμμφρα, τότε μπορεί να τεκεί ςε 

κίνδυνο θ οικονομικι τθσ ςτακερότθτα. 

 αυξήςει την ικανότητα αςφάλιςησ του εκχωρητή 

Μια αςφαλιςτικι εταιρεία που ενεργεί μόνθ τθσ αναλαμβάνει κινδφνουσ ςε 

περιοριςμζνθ κλίμακα, ενϊ με τθν οικονομικι ιςχφ των ανταςφαλιςτϊν του 

αυξάνεται θ δυναμικι του. 

 παραμείνει η ιςορροπία του χαρτοφυλακίου 

Κάκε εκχωριτρια πρζπει να φροντίηει θ κεωρθτικι πικανότθτα να ςυμβεί ζνα 

ηθμιογόνο γεγονόσ να πλθςιάηει όςο το δυνατόν περιςςότερο τθ ςτατιςτικι. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τθν αφξθςθ του αρικμοφ των υποκζςεων που διαχειρίηεται και με 

βάςθ τον νόμο των μεγάλων αρικμϊν αποτελεί αςφαλζςτερθ θ επιλογι ενόσ 

χαρτοφυλακίου με μεγάλο αρικμό μικρϊν κινδφνων.  

 αποτελεί εφρωςτη επιχείρηςη 

Ζνασ από τουσ δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο τθσ ευρωςτίασ μιασ 

αςφαλιςτικισ εταιρείασ, είναι θ μζτρθςθ τθσ φερεγγυότθτάσ τθσ. Θ φερεγγυότθτα 

υπολογίηεται από το λόγο του κεφαλαίου και των ελεφκερων αποκεμάτων προσ τα 

κακαρά αςφάλιςτρα (κακαρά αςφάλιςτρα = μεικτά αςφάλιςτρα - αςφάλιςτρα που 

εκχωρικθκαν ςε ανταςφάλιςθ). Είναι το ελάχιςτο ποςοςτό, κάτω από το οποίο δεν 

μποροφν να λειτουργιςουν οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. Το ποςοςτό αυτό ονομάηεται 

ελάχιςτο ποςοςτό φερεγγυότθτασ. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πϊσ θ χριςθ 

τθσ ανταςφάλιςθσ βοθκά τθν εκχωριτρια αςφαλιςτικι εταιρεία να αυξιςει το 

ποςοςτό φερεγγυότθτάσ τθσ και, επομζνωσ, να ενιςχυκεί οικονομικά. 

Μια Αςφαλιςτικι, με κεφάλαιο και απόκεμα που ανζρχονται ςε 50 

διςεκατομμφρια, αναλαμβάνει υποκζςεισ με αςφάλιςτρα φψουσ 200 

διςεκατομμυρίων, το ποςοςτό φερεγγυότθτάσ τθσ είναι 25%: 
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Αν όμωσ, εκχωροφςε ςε ανταςφάλιςθ 150 διςεκατομμφρια αςφαλίςτρων ςτουσ 

ανταςφαλιςτζσ τθσ, τότε το ποςοςτό φερεγγυότθτάσ τθσ κα ανερχόταν ςε 100%: 

 
  

(       )
           

 
 
Ζτςι, αφξθςε το ποςοςτό φερεγγυότθτασ τθσ κατά 300%. 

 

1.3.  Το μέγεθοσ των Ανταςφαλιςτικών αγορών 

Θ αςφάλεια περιουςιακοφ ατυχιματοσ κυμαινόμενθ από αςφάλεια πυρόσ (μζχρι 

και  αξιοπιςτία προϊόντων) είναι βιομθχανία 300 διςεκατομμυρίων δολαρίων το 

χρόνο. Θ ανταςφάλεια είναι κατά πολφ μικρότερθ αλλά ςθμαντικό χαρακτθριςτικό 

τθσ αςφάλειασ περιουςιακοφ ατυχιματοσ. Το 1994, περίπου 140 διςεκατομμφρια 

δολάρια τθσ αςφάλειασ ιταν ανταςφαλιςμζνα ςε μια ςφνδεςθ του πρωταρχικοφ 

αςφαλιςτι και 47 διςεκατομμφρια δολάρια ιταν ανταςφαλιςμζνα ςε μθ 

ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ.  

Θ ανταςφάλεια γράφεται από τα τμιματα ανταςφάλιςθσ του πρωταρχικοφ 

αςφαλιςτι, όπωσ επίςθσ ειδικοί ανταςφαλιςτζσ (οι πιο διάςθμοι από τουσ οποίουσ 

είναι οι Lloyd's του Λονδίνου). Οι ειδικοί ανταςφαλιςτζσ απαρικμοφν περίπου 12 

διςεκατομμφρια δολάρια του πρωταρχικοφ ειςοδιματοσ ετθςίωσ. Ενϊ οι 

πρωταρχικοί αςφαλιςτζσ τείνουν να γράφουν πρωταρχικά ςτθν χϊρα τουσ, θ 

ανταςφάλεια είναι μία πιο διεκνισ επιχείρθςθ. Σχεδόν το μιςό μερίδιο αγοράσ  

ανταςφάλειασ που παραχωρικθκε από Αμερικάνουσ αςφαλιςτζσ ςε μθ 

ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ, παραχωρικθκε ςε διεκνείσ ανταςφαλιςτζσ. Οι κυρίαρχεσ 

ανταςφαλιςτικζσ αγορζσ είναι οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και το Λονδίνο. 
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Το παραπάνω ςχεδιάγραμμα δείχνει ποιεσ γραμμζσ αςφάλειασ είναι 

ανταςφαλιςμζνεσ περιςςότερο. Θ πρϊτθ ςτιλθ δείχνει άμεςα γραπτά αςφάλιςτρα. 

Θ δεφτερθ ςτιλθ δείχνει όλα τα παραχωρθμζνα αςφάλιςτρα ςε ςυνδεδεμζνεσ και 

μθ ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ. Θ τρίτθ ςτιλθ δείχνει παραχωριςεισ μόνο ςε μθ 

ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ. 

Οι μεγαλφτερεσ κατθγορίεσ περιουςιακοφ ατυχιματοσ είναι ευκυνϊν αυτοκινιτου 

(άμεςα αςφάλιςτρα 81 διςεκατομμυρίων δολαρίων) και ςωματικϊν βλαβϊν 

αυτοκινιτου (άμεςα αςφάλιςτρα των 43 διςεκατομμυρίων δολαρίων). 

Ανταςφάλεια για απϊλεια αυτοκινιτων είναι ςυγκριτικά ςπάνια: λιγότερο από 10% 

των αςφαλίςτρων ςε μθ ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ). Αυτό είναι λογικό οι απϊλειεσ 

αυτοκινιτων προκαλοφνται από χιλιάδεσ ανεξάρτθτα αυτοκίνθτα, ζτςι θ 

διαποικίλθςθ τελειοποιείται εςωτερικά. Υπό του τωρινοφ μασ ςυςτιματοσ, όπου τα 

αςφάλιςτρα κεςπίηονται ετθςίωσ, αυτόσ ο κίνδυνοσ αρχικά φζρεται από τουσ 

οδθγοφσ οι οποίοι προκαλοφν ετθςίωσ μεταβλθτότθτα ςε αναμενόμενεσ απϊλειεσ. 

Θ ανταςφάλεια είναι πιο ςυνθκιςμζνθ ςε ειδικι ευκφνθ (καλάςςιο, αεροςκάφοσ, 

λζβθτα και μθχανιματα) ειδικι περιουςία (φωτιά, ςειςμόσ, κλπ) και προϊόντα και 



16 | Σ ε λ ί δ α  
 

άλλεσ ευκφνεσ. Με κάποιεσ εξαιρζςεισ, αυτοί οι κίνδυνοι τείνουν να είναι πιο 

ςχετικοί με άτομα ι χρόνο από ότι θ ευκφνθ των αυτοκινιτων. 

1.4. Κόςτοσ και Κίνδυνοι τησ Ανταςφάλιςησ 

1.4.1. Κόςτοσ Αςφάλιςησ 

Οι ανταςφαλιςτικζσ εταιρίεσ αναλαμβάνουν τον κίνδυνο με ςκοπό το κζρδοσ, αφοφ 

ςυνειςφζροντασ ςτισ ηθμιζσ του αςφαλιςτι ζτςι ςυμμετζχουν και ςτα κζρδθ του. 

Συνεπϊσ ο ανταςφαλιςμζνοσ, προκειμζνου να αποκτιςει τα οφζλθ μιασ 

ανταςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, πλθρϊνει αςφάλιςτρο εκχωρϊντασ ζνα μζροσ των 

κερδϊν του, που διαφορετικά κα διακρατοφςε, το οποίο είναι θ αμοιβι του 

ανταςφαλιςτι για να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ που ζχει αναλάβει, αλλά και 

για να αποκομίςει κάποιο ποςοςτό κζρδουσ. 

 

Το κόςτοσ τθσ ανταςφάλιςθσ δεν περιορίηεται ςτο ποςοςτό των αςφαλίςτρων που 

εκχωροφνται (ςτθ περίπτωςθ αναλογικϊν ςυμβάςεων) ι του αςφαλίςτρου που 

πλθρϊνεται (ςτθ περίπτωςθ των μθ-αναλογικϊν ςυμβάςεων). Αγοράηοντασ 

ανταςφάλιςθ ο ανταςφαλιςμζνοσ ουςιαςτικά εκχωρεί το Investment income, που 

διαφορετικά κα κζρδιηε, επί των αςφαλίςτρων που εκχωρεί ι του αςφαλίςτρου που 

πλθρϊνει. Αυτό το κόςτοσ πρζπει να εξιςορροπείται από το γεγονόσ ότι τα asset 

που δθμιουργοφνται από τθν ανταςφαλιςτικι ςφμβαςθ, είναι πλιρωσ αποδεκτά 

από τουσ κανονιςμοφσ του solvency για τθν κάλυψθ των τεχνικϊν αποκεμάτων. 

 

1.4.2. Κίνδυνοι ανταςφάλιςησ 

Θ ανταςφάλιςθ ναι μεν αναλαμβάνει ζνα μζροσ των κινδφνων μιασ αςφαλιςτικισ 

εταιρείασ αλλά από τθν άλλθ δθμιουργεί άλλουσ κινδφνουσ που πρζπει να λαμβάνει 

υπόψθ τθσ θ αςφαλιςτικι εταιρία. Ασ δοφμε μερικοφσ από αυτοφσ τουσ κινδφνουσ: 
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 Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Σε ενδεχόμενθ αδυναμία του ανταςφαλιςτι να ανταποκρικεί ςτισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ, δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ ότι ο αςφαλιςτισ ζχει τθ δυνατότθτα 

να κακυςτεριςει τισ υποχρεϊςεισ του προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ του. Ζτςι λοιπόν, 

ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ των πλθρωμϊν ι και ςτθν ακραία περίπτωςθ 

αδυναμίασ πλθρωμισ από τον ανταςφαλιςτι, δθμιουργοφνται προβλιματα 

ρευςτότθτασ, αφοφ ο αςφαλιςτισ πλθρϊνει ηθμιζσ άμεςα και φςτερα ειςπράττει 

από τον ανταςφαλιςτι.  

 

 Νομικό ρίςκο 

Θ ανταςφαλιςτικι ςφμβαςθ είναι απαραίτθτο να περιζχει ξεκάκαρο και ακριβζσ 

λεκτικό, το οποίο αντικατοπτρίηει τισ προκζςεισ και των δφο μερϊν, με ςτόχο τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του νομικοφ ρίςκου. Ζνα ςθμαντικό παράδειγμα είναι οι όροι και οι 

εξαιρζςεισ και πωσ αντιςτοιχοφν με τουσ όρουσ και απαλλαγζσ των αςφαλιςτθρίων 

ςυμβολαίων. Επιπλζον, ο οριςμόσ δφο από των ςθμαντικότερων εννοιϊν των 

αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων «καταςτροφι» και «περιςτατικό», θ παρανόθςθ των 

οποίων μπορεί να οδθγιςει εφκολα ςε νομικι διαμάχθ. 

 

 Ελεγκτικόσ κίνδυνοσ 

Θ ανταςφαλιςτικι ςφμβαςθ πρζπει να προςτατεφει τον ανταςφαλιςμζνο από τθν 

ευκφνθ και τισ ηθμιζσ που προκφπτουν από τα direct ςυμβόλαια που αςφαλίηει. Σε 

διαφορετικι περίπτωςθ αν θ εποπτικι αρχι εντοπίςει ότι θ ςφμβαςθ δεν εκχωρεί 

ζνα ικανοποιθτικό ποςό αςφαλίςιμου κινδφνου, μπορεί να τθν κεωριςει ωσ 

οικονομικι ςυναλλαγι και να μθν τθν υπολογίςει ςτον υπολογιςμό των 

κεφαλαιακϊν προχποκζςεων. 

 

Αφοφ κάναμε μια μικρι ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ αςφάλιςθσ, ςτο επόμενο 

κεφάλαιο κα αναφζρουμε και αναλφςουμε τα είδθ τθσ ανταςφάλιςθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΕΙΔΗ ΑΝΣΑΦΑΛΙΗ 

Θ ανταςφάλιςθ εφαρμόηεται και κατθγοριοποιείται με βάςθ τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά: 

i. Ρωσ τοποκετείται θ ανταςφαλιςτικι κάλυψθ 

ii. Ρωσ κατανζμονται οι υποχρεϊςεισ και τα αςφάλιςτρα μεταξφ του 

πρωταςφαλιςτι και του ανταςφαλιςτι. 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ οι ςυμβάςεισ  χωρίηονται ςε προαιρετικζσ και υποχρεωτικζσ, 

ενϊ ςτθν δεφτερθ ςε αναλογικζσ και μθ αναλογικζσ. Ακολουκεί ανάλυςθ των 

μεκόδων ανταςφάλιςθσ. 

 

 

  

Ρροαιρετικι 

(Falcultative) 

Υποχρεωτικι 

(Treaty) 

Μθ - αναλογικι 

(Non- proportional) 

Αναλογικι 

(Proportional) 

Στακεροφ Ροςοφ 

(Quota Share) 

Ρλεονάηουςα 

(Surplus) 

Υπερβάλλουςασ 

Ηθμίασ (Excess of 

Loss) 

Υπερβάλλουςασ Ηθμίασ  ςε 

ςφνολο Ηθμιϊν (Aggregate 

Εxcess of Loss) 

Καταςτροφικι 

(Catastrophe 

Excess of Loss) 
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2.1. Ανάλυςη των Προαιρετικών και Υποχρεωτικών 

Συμβάςεων 

2.1.1. Προαιρετική ανταςφάλιςη (Facultative Reinsurance) 

Αποτελεί τθν παλαιότερθ μζκοδο ανταςφάλιςθσ, θ οποία πρόκειται για 

ανταςφάλιςθ μόνο ενόσ κινδφνου που προςφζρεται ςε ζναν ι περιςςότερουσ 

ανταςφαλιςτζσ. Θ εκχωριτρια εταιρεία παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν 

ςτον κίνδυνο (αςφαλιηόμενεσ αξίεσ, ποςοςτά αςφαλίςτρων, μζςα πρόλθψθσ, 

επικινδυνότθτα, κ.λπ.), ενϊ από τθ μεριά του ο ανταςφαλιςτισ αναλφει όλα τα 

ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςθ του και ζχει τθν δυνατότθτα να δεχτεί ι να αρνθκεί 

μζροσ του κινδφνου. Θ προαιρετικι ανταςφάλιςθ ςυνικωσ αγοράηεται από τισ 

εκχωροφςεσ εταιρείεσ για μεμονωμζνουσ κινδφνουσ που δεν καλφπτονται ι 

καλφπτονται ανεπαρκϊσ από τισ ςυμβάςεισ ανταςφάλιςθσ για ποςά που 

υπερβαίνουν τα νομιςματικά όρια των ανταςφαλιςτικϊν τουσ ςυνκθκϊν και για 

τουσ αςυνικιςτουσ κινδφνουσ.  

Θ ανταςφαλίςτρια εταιρεία εκδίδει ζνα προαιρετικό πιςτοποιθτικό ςτθν εκχωροφςα 

εταιρεία που ανταςφαλίηει το ςυγκεκριμζνο μζροσ χαρτοφυλακίου. Τα ζξοδα 

ανάλθψθσ είναι υψθλότερα για αυτζσ τισ επιχειριςεισ, επειδι κάκε κίνδυνοσ 

αναλαμβάνεται ξεχωριςτά. Ζνα μειονζκτθμα αυτισ τθσ μεκόδου αποτελεί το υψθλό 

κόςτοσ και ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν κατάρτιςθ των αναγκαίων εγγράφων, 

τθν αναηιτθςθ των διακζςιμων ανταςφαλιςτϊν, το χρόνο υπολογιςμοφ του 

κινδφνου κ.λπ. Επιπρόςκετα, ο αςφαλιςτισ μπορεί να μθν είναι ςε κζςθ να 

αναλάβει ζναν μεγάλο κίνδυνο μζχρισ ότου βρει ανταςφαλιςτι, γεγονόσ που τον 

εμποδίηει να αποδζχεται αυτόματα τθν προςφερόμενθ δουλειά. Τζλοσ, μζςω αυτισ 

ο πρωταςφαλιςτισ αποκτά τεχνογνωςία μζςω των ανταςφαλιςτϊν και ζχει τθ 

δυνατότθτα να δραςτθριοποιθκεί ςε τομείσ υψθλισ επικινδυνότθτασ. 

 

2.1.2. Υποχρεωτική ςύμβαςη (Treaty Reinsurance) 

 
Θ φπαρξθ τθσ ανταςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ απλοποιεί τθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ανταςφάλιςθσ. Θ ςφμβαςθ αυτι εφαρμόηεται ςε όλεσ το φάςμα εργαςιϊν τθσ 
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αςφαλιςτικισ εταιρείασ, λόγω χάρθ ςε όλα τα ςυμβόλαια αυτοκινιτων, κατοικίασ 

κλπ. Κφριο πλεονζκτθμα των υποχρεωτικϊν ςυμβάςεων είναι ότι ο 

πρωταςφαλιςτισ είναι ςίγουροσ ότι ο ανταςφαλιςτισ κα αποδεχτεί όλουσ τουσ 

κινδφνουσ που περιλαμβάνονται ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ςυνεπϊσ γνωρίηει και 

τα οφζλθ αυτισ τθσ ςυμφωνίασ. Μπορεί να υποχρεϊςει τον ανταςφαλιςτι να 

δεχκεί ανταςφάλιςθ όλων των ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογι ι 

μπορεί να επιτρζψει ςτον αςφαλιςτι να επιλζξει τουσ κινδφνουσ που επικυμεί να 

παραχωριςει, ενϊ ο ανταςφαλιςτισ υποχρεοφται να αποδεχκεί τουσ εν λόγω 

κινδφνουσ. 

 

Οι treaty ςυµβάςεισ εφαρµόηονται ςε όλο το line of business τθσ αςφαλιςτικισ 

εταιρίασ, για παράδειγµα ςε όλα τα αςφαλιςτιρια κατοικιϊν, όλα τα αςφαλιςτιρια 

αυτοκινιτων, όλα τα ςυνταξιοδοτικά αςφαλιςτιρια ι ςε ςυνδυαςµό αυτϊν. Βαςικά 

πλεονεκτιματα των treaty ςυµβάςεων είναι ότι ο αςφαλιςτισ είναι βζβαιοσ ότι ο 

ανταςφαλιςτισ κα αποδεχκεί όλουσ τουσ κινδφνουσ που εµπίπτουν ςτουσ όρουσ 

τθσ ςφµβαςθσ και ταυτόχρονα γνωρίηει όλα τα κόςτθ - οφζλθ που ςυνδζονται µε 

αυτι τθ ςυναλλαγι. Επίςθσ το γεγονόσ του ότι τα δφο µζρθ δε διαπραγµατεφονται 

ξεχωριςτά κάκε κίνδυνο, υπάρχει δθλαδι αυτόµατθ αποδοχι οδθγεί ςε µείωςθ των 

διαχειριςτικϊν εξόδων. Βαςικό όµωσ µειονζκτθµα αυτϊν των ςυµβάςεων είναι ότι 

ο ανταςφαλιςµζνων είναι υποχρεωµζνοσ να εκχωρεί όλουσ τουσ κινδφνουσ και ο 

ανταςφαλιςµζνοσ να τουσ αποδζχεται µε ζνα προκακοριςµζνο αςφάλιςτρο. Με 

αποτζλεςµα παρότι θ ςφµβαςθ µπορεί τελικά να είναι υπο-τιµολογθµζνθ ι υπερ-

τιµολογθµζνθ να µθν είναι δυνατό να αναπροςαρµοςτεί το αςφάλιςτρο ςε 

ενδιάµεςθ περίοδο, ανεξάρτθτα αν το Loss ratio επιτρζπει προςαρµογζσ. Ζνασ 

ακόµα ςθµαντικόσ περιοριςµόσ είναι το γεγονόσ ότι µια treaty ςφµβαςθ µπορεί να 

µθν καλφπτει όλεσ τισ ανάγκεσ του αςφαλιςτι µε αποτζλεςµα κάποιοι υψθλοφ 

κινδφνου λογαριαςµοί να εξαιροφνται ι τα όρια να µθν είναι επαρκι για τθ πλιρθ 

κάλυψι τουσ. 

 

Τα κυριότερα ςτοιχεία που περιλαμβάνει μια ανταςφαλιςτικι ςφµβαςθ είναι τα 

ακόλουκα: 
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o Το χρονικό διάςτθµα που διαρκεί  

o Τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ περιορίηεται  

o Κατθγορία καλυπτοµζνων εργαςιϊν.  

o Εξαιρζςεισ  

o Ιδία κράτθςθ (retention) από τθν εταιρία που εκχωρεί τον κίνδυνο  

o Τθν κάλυψθ που αυτόµατα παρζχεται από τον ανταςφαλιςτι  

o Συµφωνία πλθρωµισ των αςφαλίςτρων.  

o Ραραχωροφµενεσ προµικειεσ.  

o Υπερπροµικειεσ (εάν υπάρχουν) και µζκοδοσ υπολογιςµοφ αυτϊν.  

o Συµφωνία πλθρωµισ τθσ ηθµιάσ, ςυµπεριλαµβανοµζνων και ειδικϊν 

ςυµφωνιϊν για µεγάλεσ ηθµιζσ.  

o Απόδοςθ και διευκζτθςθ λογαριαςµϊν 

o Νοµιςµατικι ριτρα (εάν πλζον του ενόσ νοµίςµατοσ λαµβάνουν χϊρα). 

o Ρρόςβαςθ του ανταςφαλιςτι ςτθν πλιρθ ανάλυςθ του κινδφνου.  

o Λιξθ ςφµβαςθσ (περίοδοσ αναγγελίασ, κ.λ.π.)  

o ιτρα διαιτθςίασ ςε περίπτωςθ που προκφψουν διαφωνίεσ. 

2.2. Αναλογική Ανταςφάλιςη (Proportional Reinsurance) 

Θ ςυγκεκριμζνθ αποτελεί μορφι ανταςφάλιςθσ ςφμφωνα με τθν οποία ορίηεται 

ςυμφωνθμζνο ποςοςτό εκχϊρθςθσ κινδφνου, αςφαλίςτρων και ηθμιϊν μεταξφ 

πρωταςφαλιςτι και ανταςφαλιςτι. Ο ανταςφαλιςτισ επιςτρζφει ςτον 

πρωταςφαλιςτι ποςοςτό προμικειασ (ceding commission) επί του αςφαλίςτρου με 

ςτόχο τθν κάλυψθ εξόδων του δεφτερου. Το ποςοςτό τθσ αναλογίασ μπορεί να 

διαφζρει ανάμεςα ςε κάκε κίνδυνο ωσ ςυνεπεία υπάρχουν δφο είδθ αναλογικισ 

ςφμβαςθσ. 

 

2.2.1. Ανταςφάλιςη Σταθερού Ποςοςτού (Quota Share) 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ ζχουμε τθν λεγόμενθ Ανταςφάλιςη ταιεροφ Ποςοςτοφ 

(Quota Share), κατά τθν οποία ο ανταςφαλιςτισ επωμίηεται ςυγκεκριμζνο ποςοςτό 

αςφαλιηόμενου κινδφνου και αναλογικά μζροσ των αςφαλίςτρων και των ηθμιϊν. 

Ωσ επί των πλείςτον εφαρμόηεται αφοφ ζχει αφαιρεκεί κάκε άλλθ εκχϊρθςθ επί 
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του κακαροφ διακρατοφμενου χαρτοφυλακίου (net retained account), παρ’ όλα 

αυτά μπορεί να εφαρμοςτεί επί του μικτοφ διακρατοφμενου χαρτοφυλακίου (gross 

retained account). Βαςικό πλεονζκτθμα των quota share ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ 

ςυμβάςεισ είναι το γεγονόσ ότι είναι εφκολθ θ τιμολόγθςι και διαχείριςι τουσ, 

κακϊσ ο ανταςφαλιςτισ λαμβάνει το ςυμφωνθμζνο ποςοςτό αςφαλίςτρων και 

ηθμιϊν για όλουσ τουσ κινδφνουσ που ζχει επωμιςτεί.  

Σθμαντικό μειονζκτθμα όμωσ αποτελεί το γεγονόσ ότι ίςωσ αποτελεί ακριβι μζκοδο 

ανταςφάλιςθσ για τον αςφαλιςμζνο, αφοφ εκχωρεί ζνα μεγάλο ποςοςτό 

επικυμθτϊν και επικερδϊν εργαςιϊν μικρϊν κινδφνων, για τουσ οποίουσ κα 

μποροφςε ςε διαφορετικι περίπτωςθ να ζχει πλιρθ ιδία κράτθςθ. Επιπλζον, θ 

αποτελεςματικότθτα των Quota Share ςτθ ςτακεροποίθςθ των ηθμιϊν του 

αςφαλιςτι αλλά και ςτθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφικϊν ηθμιϊν δεν είναι πολφ 

μεγάλθ, αφοφ δεν επθρεάηουν το Loss Ratio. Δεν μποροφμε όμωσ να μθν 

αναφζρουμε ότι θ προμικεια που λαμβάνει ο αςφαλιςτισ από τον ανταςφαλιςτι 

ζχει κετικι επίδραςθ ςτο Combine Loss Ratio εφόςον δρα πιςτωτικά.  Ραρ’ όλα τα 

μειονεκτιματα τουσ οι Quota Share ςυμβάςεισ είναι αποτελεςματικζσ και 

χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ από μικροφ μεγζκουσ αςφαλιςτζσ και αςφαλιςτζσ που 

επιδιϊκουν να αυξιςουν το surplus τουσ με τθν προμικεια που λαμβάνουν από τον 

ανταςφαλιςτι, κακϊσ επίςθσ και για τθν ανάπτυξθ νζων εργαςιϊν. 

 

Στθν Quota Share ςφμβαςθ, το ποςό διατιρθςθσ ορίηεται ωσ:  

 

  
( )(   )

    
( )

 

 

Ππου: 

o α = το ποςοςτό παρακράτθςθσ για τουσ κινδφνουσ του χαρτοφυλακίου 

o   
( )

 = θ κ-οςτι αποηθμίωςθ του j-οςτοφ κινδφνου 

o   
( )(   )

  το ποςό που πρζπει να καταβάλλει ο πρωταςφαλιςτισ για τθν κ-

οςτι αποηθμίωςθ του j-οςτοφ κινδφνου  
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Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα, μιασ Αςφαλιςτικισ εταιρείασ θ οποία παρζχει 4 

διαφορετικοφσ τφπουσ ςυμβολαίων. Τα αςφάλιςτρα αποτελοφν το 0,75% του 

αςφαλιςμζνου ποςοφ. Το χαρτοφυλάκιο τθσ Αςφαλιςτικισ ζχει τθν ακόλουκθ 

μορφι.  

υμβόλαια Αςφαλιςμζνο Ποςό Αςφάλιςτρα 

1 10.000  75 

2 20.000  150 

3 35.000  262,5 

4 50.000 375 

 

Ραρακζτονται οι αποηθμιϊςεισ που κα πρζπει να καταβλθκοφν από τθν 

αςφαλιςτικι για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο: 

υμβόλαιο Ν. Ανά ςυμβόλαιο Αποηθμίωςθ 

1 
2 

500 

1 10.000 

2 0 0 

3 1 15.000 

4 

3 

10.000 

4 20.000 

4 40.000 

 

Ραρακζτονται οι διαφοροποιθμζνοι πίνακεσ εφόςον θ Αςφαλιςτικι Εταιρία 

επιλζξει Quota Share ανταςφάλιςθ με ποςοςτό εκχϊρθςθσ 20%. 

υμβόλαια Αςφαλιςμζνο Ποςό Αςφάλιςτρα 

1 2.000 15 

2 4.000 30 

3 7.000 52,5 

4 10.000 75 
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Ραρακζτουμε τισ αλλαγζσ ςτουσ πίνακεσ αποηθμιϊςεων που κα καταβάλλει θ 

Αςφαλιςτικι ςτουσ δικαιοφχουσ των ςυμβολαίων. 

 

υμβόλαιο Ν. Ανά ςυμβόλαιο 
Ίδια κράτθςθ  

80% 
Εκχώρθςθ 

 20% 

1 
2 

400 100 

1 8.000 2.000 

2 0 0 0 

3 1 12.000 3.000 

4 

3 

8.000 2.000 

4 16.000 4.000 

4 32.000 8.000 

 

Συνοπτικά, οι αποηθμιϊςεισ διαμορφϊνονται όπωσ ςτο παρακάτω γράφθμα: 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Συμβόλαια 
1 

Συμβόλαια 
2 

Συμβόλαια 
3 

Συμβόλαια 
4 

Ραρακρατθκζν αςφαλιςμζνο 
ποςό 

Εκχωρθκζν αςφαλιςμζνο ποςο 
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Ακολουκεί ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ με τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ 

Quota Share ςφμβαςθσ. 

 

Είδοσ Ανταςφάλιςθσ Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Quota Share 

 Διαςπορά Κινδφνου 
 Μείωςθ κόςτουσ 

κινδφνου 
 Δυνατότθτα Ανάλθψθσ 

μεγάλων κινδφνων 
 Εφκολθ διαχείριςθ 
 Μεταφορά εμπειρίασ 

από τον Ανταςφαλιςτι 
 Βαςίηεται ςτθ ςφναψθ 

Ανταςφαλιςτικϊν 
εργαςιϊν 
Ανταποδοτικότθτασ 

Σε περίπτωςθ που θ 
Αςφαλιςτικι Εταιρεία κζλει να 
αντιςτακμίςει τισ μεγάλεσ 
αποηθμιϊςεισ, τότε αποδίδει 
το μεγαλφτερο μζροσ του 
αςφαλίςτρου που λαμβάνει 
ςτουσ Ανταςφαλιςτζσ με  
ςυνζπεια: 
 

 Μεγάλθ μείωςθ ςτθν 
απόδοςθ επενδφςεων 

 Δεν υπάρχει διάκριςθ 
ςτθν κατανομι των 
κινδφνων ςτθ ςφμβαςθ 

 Εφαρμογι τθσ ίδιασ 
αναλογίασ ςε όλουσ 
τουσ κινδφνουσ 
ανεξαρτιτου μεγζκουσ 

 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1 1 2 3 4 4 4

Εκχϊρθςθ 

Κδια Κράτθςθ 
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2.2.2. Πλεονάζουςα Ανταςφάλιςη (Surplus Reinsurance) 

Στθν δεφτερθ κατθγορία αναλογικισ ανταςφάλιςθσ, το ποςοςτό τθσ αναλογίασ 

μπορεί να διαφζρει ανάμεςα ςε κάκε κίνδυνο και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ζχουμε 

τθν λεγόμενθ Πλεονάζουςα Ανταςφάλιςη (Surplus Reinsurance). Θ αναλογικι 

ανταςφάλιςθ εφαρμόηεται από τον αςφαλιςτι (Direct Writer) ςαν µζςο με ςτόχο να 

αναλάβει κίνδυνο μεγαλφτερο από αυτόν που αναλαμβάνει ςυνικωσ. Οι γενικζσ 

αρχζσ μιασ αναλογικισ ανταςφάλιςθσ είναι:  

α) Ο ανταςφαλιςτισ καλφπτει αναλογικά ζνα τµιµα του κινδφνου ο οποίοσ 

καλφπτεται βάςει του ςυµβολαίου που εκδίδεται από τον αςφαλιςτι.  

β) Στον ανταςφαλιςτι αποδίδεται (από τον Direct Writer) θ ίδια αναλογία 

αςφαλίςτρου από αυτό το οποίο λαµβάνεται από τον αςφαλιςµζνο. 

 γ) Ο ανταςφαλιςτισ αποδίδει ςτον αςφαλιςτι, για κάκε ποςό ηθµιάσ που 

πλθρϊνει, το αντίςτοιχο ποςοςτό του ποςοφ τθσ ηθµιάσ. 

 

Ζτςι λοιπόν, ςε αντίκεςθ με τισ Quota Share ςυμβάςεισ οι Surplus Share δεν ζχουν 

ςτακερό ποςοςτό εκχϊρθςθσ, αλλά αυτό διαφζρει ανάλογα με το φψοσ του 

κεφαλαίου κάκε αςφαλιςμζνου κίνδυνου. Λόγου χάρθ, ζςτω ότι ο αςφαλιςμζνοσ 

κίνδυνοσ είναι 10.000.000 $ και ο αςφαλιςτισ κρατάει το  2.000.000 $, ςε αυτι τθ 

περίπτωςθ εκχωροφνται ςτον ανταςφαλιςτι τα 8.000.000 $, ςυνεπϊσ ο 

ανταςφαλιςτισ αναλαμβάνει το (8.000.000 $ / 10.000.000 $) = 80% του φψουσ 

τθσ ηθμιάσ και κατ’ επζκταςθ ειςπράττει το 80% των αςφαλίςτρων. 

 

Το ποςόν που ο ανταςφαλιςτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί αναφζρεται 

ςυνικωσ ωσ επίπεδο κάλυψησ (line) (ιδία κράτθςθ ανταςφαλιςμζνου) και 

εκφράηεται ωσ πολλαπλάςιο του επίπεδου διακράτθςθσ. Συνεπϊσ, αν ςτο 

προθγοφμενο παράδειγμα,  θ ςφμβαςθ είναι four line treaty τότε το μζγιςτο ποςό 

που μπορεί να εκχωρθκεί είναι 4* «το ποςό ιδίασ κράτθςθσ του αςφαλιςμζνου». Το 

ποςό ιδίασ κράτθςθσ είναι 10.000.000 $ / 8.000.000 $ = 1.250.000 $ και το ποςοςτό 

εκχϊρθςθσ των αςφαλίςτρων και ηθμιϊν είναι:  
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Στισ Surplus ςυμβάςεισ το ποςοςτό κινδφνου που καλφπτεται από τον 

ανταςφαλιςτι ορίηεται όπωσ παρακάτω: 

 

  
( )(   )

 
 (   )

    
( )

   
( )

 

 
Ππου: 

o   ( )(   )   το ποςό που πρζπει να καταβάλλει ο πρωταςφαλιςτισ για τθν 

κ-οςτι αποηθμίωςθ του j-οςτοφ κινδφνου  

o  (   ) = το επίπεδο κάλυψθσ (line) 

o     
( )

= θ μζγιςτθ τιμι του   ( ) 

o   ( ) = θ κ-οςτι αποηθμίωςθ του j-οςτοφ κινδφνου 

 

Τϊρα ασ εξετάςουμε ζνα παράδειγμα, μιασ Αςφαλιςτικισ εταιρείασ θ οποία 

παρζχει 5 διαφορετικοφσ τφπουσ ςυμβολαίων. Τα αςφάλιςτρα αποτελοφν το 0,75% 

του αςφαλιςμζνου ποςοφ. Το χαρτοφυλάκιο τθσ Αςφαλιςτικισ εταιρείασ ζχει τθν 

ακόλουκθ μορφι.  

υμβόλαια Αςφαλιςμζνο Ποςό Αςφάλιςτρα 

1 10.000 75 

2 20.000 150 

3 35.000 262,5 

4 50.000 375 

5 70.000 525 

 

Θ αςφαλιςτικι εταιρία ςυνάπτει μία Surplus ανταςφαλιςτικι ςφμβαςθ five line, με 

τον πρωταςφαλιςτι να παρακρατά το ποςό των 10.000 $. Στον επόμενο πίνακα 

αναλφεται ο επιμεριςμόσ του αςφαλιςμζνου ποςοφ, των αςφαλίςτρων κακϊσ και 

των αποηθμιϊςεων ςτον πρωταςφαλιςτι και ςτον ανταςφαλιςτι. 
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υμβόλαια 
Αςφαλιςμζνο  

Ποςό 
Αςφάλιςτρα  

(0,75%) 
Ποςοςτό 

εκχώρθςθσ  

Εκχωρθκζν 
Αςφαλιςμζνο 

Ποςό 

Παρακρατθκζν 
Αςφαλιςμζνο 

Ποςό 

Τπολειπόμενο 
Ποςό  

1 10.000 75 0% 0 10.000 0 

2 20.000 150 50% 10.000 10.000 0 

3 35.000 262,5 71,4% 25.000 10.000 0 

4 50.000 375 80% 40.000 10.000 0 

5 70.000 525 71,4% 50.000 10.000 10.000 

 
 

Ππωσ μποροφμε να διακρίνουμε από τον παραπάνω πίνακα, ο αςφαλιςτισ 

καλφπτει τα ποςά μζχρι το ποςό των 10.000 $. Εν ςυνεχεία, ο ανταςφαλιςτισ 

αναλαμβάνει για τα ποςά που κυμαίνονται ςτο όριο των επόμενων five lines 

(δθλαδι για ζνα αςφαλιςμζνο ποςό 50.000 $, αναλαμβάνει ο αςφαλιςτισ 10.000 $ 

και ο ανταςφαλιςτισ τισ επόμενεσ 40.000 $). Τζλοσ, για τα ποςά που ξεπερνοφν τισ 

60.000 $, ο αςφαλιςτισ υποχρεοφται να καλφψει κάκε ποςό που υπερβαίνει τισ 

60.000 $. 

 
Εν ςυνεχεία, βλζπουμε πωσ διαμορφϊνονται τα αςφάλιςτρα για τα 5 ςυμβόλαια: 

υμβόλαια 
Αςφαλιςμζνο  

Ποςό 
Αςφάλιςτρα  

(0,75%) 

Ποςοςτό 
εκχώρθςθσ 

ςτον 
ανταςφαλιςτι 

Εκχωρθκζν 
Αςφάλιςτρο 

Παρακρατθκζν 
Αςφάλιςτρο 

1 10.000 75 0% 0 75 

2 20.000 150 50% 75 75 

3 35.000 262,5 71,4% 187,5 75 

4 50.000 375 80% 300 75 

5 70.000 525 71,4% 375 150 

 

Ζςτω, ότι οι αποηθμιϊςεισ που προκφπτουν δίνονται από τον ακόλουκο πίνακα: 

υμβόλαιο Ν. Ανά ςυμβόλαιο Αποηθμίωςθ 

1 
2 

500 

1 10.000 

2 0 0 

3 1 15.000 

4 

3 

10.000 

4 20.000 

4 40.000 

5 1 70.000 
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Με Surplus ςφμβαςθ five line, οι αποηθμιϊςεισ κα επιμεριςτοφν ςτον αςφαλιςτι 

και ςτον ανταςφαλιςτι όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα κακϊσ και ςτο 

γράφθμα: 

υμβόλαιο Ν. Ανά 
ςυμβόλαιο 

Αποηθμίωςθ Εκχωρθκείςεσ 
Αποηθμιώςεισ 

Παρακρατθκείςεσ 
Αποηθμιώςεισ 

Τπολειπόμενο 
Ποςό 

1 
2 

500 0 500 0 

1 10.000 0 10.000 0 

2 0 0 0 0 0 

3 1 15.000 10.714,5 4.285,5 0 

4 

3 

10.000 8.000 2.000 0 

4 20.000 16.000 4.000 0 

4 40.000 32.000 8.000 0 

5 1 70.000  49.000 10.000  11.000  

 

 

Ππωσ γίνεται κατανοθτό μζςα από το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, μζςω των Surplus 

ςυμβάςεων επιτυγχάνεται θ διαςπορά του κινδφνου και θ επζκταςθ του 

χαρτοφυλακίου. Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ πλζον είναι ςε κζςθ να αναλαμβάνουν 

μεγαλφτερουσ κινδφνουσ παραμζνοντασ όμωσ εκτεκειμζνεσ ςε κινδφνουσ οι οποίοι 

ενδζχεται να φζρουν υψθλζσ. Επιπροςκζτωσ, μζςω των Surplus ςυμβάςεων 

αποκτοφν πολυποίκιλο χαρτοφυλάκιο τόςο ςτθ διαχείριςθ όςο και ςτα ζξοδα ςε 

αντιπαραβολι με τισ Quota Share ςυμβάςεισ. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Υπόλοιπο 

Ραρακρατθκζν 

Εκχωρθκζν 
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Βαςικό πλεονζκτθμα αυτισ τθσ ςφμβαςθσ είναι ότι ο αςφαλιςτισ μπορεί να κζςει 

το επίπεδο τθσ ιδίασ κράτθςθσ ςε τζτοιο φψοσ που να του επιτρζπει τθν κράτθςθ 

οριςμζνου φψουσ κινδφνων εξ ολοκλιρου. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομεί 

ανταςφάλιςτρα και χρθςιμοποιεί τθν λογικι τθσ ανταςφάλειασ, δθλαδι 

ανταςφαλίηω κινδφνουσ τουσ οποίουσ είναι ριψοκίνδυνο να αποδζχομαι εξ 

ολοκλιρου.  

 

Το βαςικό μειονζκτθμα τθσ είναι το υψθλό διαχειριςτικό κόςτοσ. Δεδομζνου ότι δεν 

αςφαλίηονται όλοι οι κίνδυνοι ο αςφαλιςτισ πρζπει να ενθμερϊνει με μια λίςτα 

(bordereau) τον ανταςφαλιςτι για τουσ ανταςφαλιςμζνουσ κινδφνουσ, τα 

αςφάλιςτρα και τισ ηθμιζσ. Τζλοσ, και οι δφο  αυτοί τφποι αναλογικϊν ςυμβάςεων 

δεν παρζχουν προςταςία από καταςτροφικά γεγονότα και ςε περιπτϊςεισ αφξθςθσ 

τθσ ςυχνότθτασ των ηθμιϊν. 

 

Εφκολα, μποροφμε να δοφμε ςυνοπτικά τα πλεονεκτιματα και τα μειονζκτθμα 

αυτισ τθσ ςφμβαςθσ ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Είδοσ Ανταςφάλιςθσ Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Surplus 

 Ρροςφορά λφςθσ ςτθν 
κάλυψθ των 
ομοιόμορφων 
κινδφνων ςχετικά 
μεγάλου μθ 
πεπεραςμζνου 
μεγζκουσ 

 Ο εκχωρϊν το κίνδυνο 
ζχει τθν δυνατότθτα να 
κακορίςει το ποςό τθσ 
ίδιασ κράτθςθσ που 
επικυμεί για 
διαφορετικοφσ 
κινδφνουσ 

 Μπορεί να αναλάβει 
μεγαλφτερουσ 
κινδφνουσ από τθν 
QuotaShare 

 Λιγότερο εφκολθ 
διαχείριςθ ςε ςχζςθ με 
τθν QuotaShare 

 Θ κατανομι του 
Αςφαλίςτρου 
ακολουκεί τθν μζκοδο 
τθσ κατανομι του 
ποςοφ αποπλθρωμισ 
με αποτζλεςμα τθν 
απϊλεια ποςοφ από τα 
ζςοδα επενδφςεων 
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2.3. Μη-αναλογική Ανταςφάλιςη (Non- Proportional 

Reinsurance) 
 
Θ αναλογικι ανταςφάλιςθ μπορεί να εφαρμοςτεί προκειμζνου να επιτευχκεί θ 

διαςπορά του κινδφνου και θ κατ’ αναλογία ελάττωςθ του κινδφνου που κρατείται 

από τον αςφαλιςτι. Ωςτόςο, δεν είναι θ πιο αποδοτικι για περιπτϊςεισ πολφ 

μεγάλων κινδφνων, αφινοντασ ςαν ςυνζπεια εκτεκειμζνο τον αςφαλιςτι ςτθν 

περίπτωςθ επζλευςθσ αυτϊν, για παράδειγμα ςτθν κάλυψθ τθσ Αςτικισ Ευκφνθσ. 

Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ εφαρμόηεται θ μθ αναλογικι ανταςφάλιςθ θ οποία 

διακρίνεται ςε Τπερβάλλουςασ Ζημίασ (Excess of Loss), Ανταςφάλιςη 

Τπερβάλλουςασ Ζημίασ ςε Επίπεδο υνόλου Ζημιών (Aggregate Excess of Loss) και 

Καταςτροφικθσ Ανταςφάλιςη Τπερβάλλουςασ Ζημιάσ (Catastrophe Excess of 

Loss).  

 

2.3.1. Υπερβάλλουςασ Ζημίασ (Excess of Loss) 

Στισ μθ-αναλογικζσ ςυμβάςεισ ο ανταςφαλιςτισ εκχωρεί μόνο τισ ηθμιζσ ζωσ ζνα 

ςυγκεκριμζνο όριο όταν οι ηθμιζσ υπερβοφν ζνα προκακοριςμζνο επίπεδο (για 

παράδειγμα τθν απαλλαγι ι ιδία κράτθςθ του ανταςφαλιςμζνου), αντίκετα με τισ 

αναλογικζσ όπου εκχωρεί αςφαλιςμζνο κεφάλαιο, αςφάλιςτρα και ηθμιζσ με βάςθ 

κάποιο ποςοςτό. Ο αςφαλιςτισ κα πρζπει να αγοράςει διάφορα επίπεδα κάλυψθσ 

(layers) από διαφορετικοφσ ανταςφαλιςτζσ οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί επαρκϊσ 

ςτθν περίπτωςθ επζλευςθσ τθσ ηθμιάσ. Για κάκε layer, από τθ ςτιγμι που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν αποηθμίωςθ επζλευςθσ αςφαλιςτικοφ κινδφνου, απαιτείται 

θ επανάκτθςθ του ςυγκεκριμζνου κεφαλαίου (reinstatement) προκειμζνου να 

μπορζςει θ εταιρία να το ξαναχρθςιμοποιιςει, εφόςον χρειαςτεί μζςα ςτο ίδιο 

ζτοσ. Για παράδειγμα, μια αςφαλιςτικι εταιρεία ζχει αςφαλιςτεί για ηθμιζσ ζωσ  

500.000 $ με βάςθ τθσ παρακάτω ςυμβάςεισ: 

 

 Ανταςφαλίςτρια Β (1θ ςφμβαςθ): 100,000 $ πζραν των 100,000 $.  

Συνεπϊσ: Υπερβάλλον: 100.000 $ , Ανϊτατο Πριο  200.000 $ 

 Ανταςφαλίςτρια Γ (2θ ςφμβαςθ): 300.000 $ πζραν των 200.000 $.  
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Συνεπϊσ: Υπερβάλλον: 300.000 $ , Ανϊτατο Πριο 500.000 $ 

Επομζνωσ, αν υπάρξει ηθμία με κόςτοσ 90.000 $ το ςυνολικό κόςτοσ ηθμιάσ κα 

καλυφκεί από τθν ίδια τθν αςφαλιςτικισ εταιρεία, ενϊ αν θ ηθμία είναι κόςτουσ 

550.000 $ θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα καλφψει 100.000 $, θ ανταςφαλίςτρια Β 

100.000 $ και θ ανταςφαλίςτρια Γ 300.000 $ . Το υπερβάλλον οφείλει να το καλφψει 

θ αςφαλιςτικι εταιρεία. 

 

Θ αςφαλίςτρια επικυμεί ςτθν ίδια ςφμβαςθ να ανταςφαλίςει κάκε κίνδυνο, για το 

ςφνολο των καλφψεων που αναγράφονται ςτθν ςφμβαςθ ι να καλφψει ακροιςτικά 

ςφνολο ηθμιϊν αιτία κοινοφ κινδφνου όπωσ οι προερχόμενεσ από μεγάλθ φυςικι 

καταςτροφι. Σε τζτοια περίπτωςθ θ Excess of Loss είναι γνωςτι ωσ Risk Excess of 

Loss. 

 

2.3.2. Ανταςφάλιςη Υπερβάλλουςασ Ζημίασ ςε ςύνολο ζημιών 

(Aggregate Excess of Loss)  
 

Θ διαφορά μεταξφ τθσ Risk Excess of Loss και τθσ Aggregate Excess of Loss 

ανταςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι ςτθν Aggregate Excess of 

Loss θ ηθμιά περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ επιμζρουσ ηθμιζσ οι οποίεσ 

προκαλοφνται από μοναδικό γεγονόσ ςυνικωσ ξαφνικό και φανερά αναγνωρίςιμο. 

Αρκετζσ είναι οι πικανότθτεσ, μια αςφαλίςτρια εταιρεία να αντιμετωπίςει 

ςυνάκροιςθ ηθμιϊν εξαιτίασ διάφορων ταυτόχρονων αςφαλιςμζνων κινδφνων 

(μεγάλθσ ζκταςθσ πυρκαγιά, ζκρθξθ, πολλαπλι ςφγκρουςθ οχθμάτων) οι οποίοι 

μπορεί να οδθγιςουν ςε μία ςυνάκροιςθ ηθμιϊν για τθν αςφαλίςτρια. Ραρόλο που 

το κόςτοσ κάκε ηθμίασ είναι ςε επίπεδα που θ αςφαλίςτρια είναι ςε κζςθ να 

αντιμετωπίςει, θ ταυτόχρονθ παρουςίαςθ τουσ απαιτεί υψθλι εκταμίευςθ από τθν 

αςφαλίςτρια προκειμζνου να μπορζςει να καλυφκεί το απαιτοφμενο ποςό για να 

καλυφκεί το κόςτοσ των ηθμιϊν.  

 

Για αυτοφσ τουσ λόγουσ, θ αςφαλίςτρια χρθςιμοποιεί ζναν διαφορετικό τφπο 

ανταςφαλιςτικισ κάλυψθσ μζςω τθσ οποίασ όλεσ οι ηθμιζσ οι προερχόμενεσ από 

μοναδικό γεγονόσ λαμβάνονται ωσ ςφνολο, με ςτόχο πλζον τθν κάλυψθ του 
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ςυνολικοφ κόςτουσ (κάτω από αυτιν τθν ςφμβαςθ). Ζτςι λοιπόν, ςτισ Aggregate 

Excess of Loss ςυμβάςεισ θ ιδία κράτθςθ και το ανϊτατο όριο εφαρμόηεται ςε όλεσ 

τισ ηθμιζσ από όλα τα αςφαλιςτιρια, ακροιςτικά και μζςα ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι περίοδο, ςυνικωσ ζτοσ. Με αυτι τθ μζκοδο ο ανταςφαλιςτισ αρχίηει να 

πλθρϊνει όταν οι ςυνολικζσ ηθμιζσ του αςφαλιςτι υπερβαίνουν κάποιο 

προκακοριςμζνο όριο. Ο αςφαλιςτισ και ο ανταςφαλιςτισ διαπραγματεφονται και 

ορίηουν το φψοσ τθσ ιδίασ κράτθςθσ, το οποίο ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι 

αρκετά υψθλό με ςτόχο να μθν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο εξαςφάλιςθσ κερδϊν. Στισ 

περιπτϊςεισ όπου οι ηθμίεσ υπερβοφν τθν ιδία κράτθςθ, ο αςφαλιςτισ ςυνεχίηει να 

ςυμμετζχει και αυτόσ με ζνα μικρό ποςοςτό ςτισ αποηθμιϊςεισ. 

 

Ππωσ είναι λογικό αυτοφ του τφπου οι ςυμβάςεισ χρθςιμοποιοφνται ωσ επί το 

πλείςτον ςτθ κάλυψθ χαρτοφυλακίων περιουςίασ, και όχι για χαρτοφυλάκια γενικισ 

αςτικισ ευκφνθσ, λόγω τισ μικρότερθσ μεταβλθτότθτασ των ηθμιϊν αυτϊν. 

Χρθςιμοποιοφνται περιςςότερο αν είναι πικανό θ μεταβλθτότθτα των ηθμιϊν να 

είναι τζτοιου μεγζκουσ που να επθρεάηει τθν φερεγγυότθτα του αςφαλιςτι, και γιϋ 

αυτό αγοράηονται ςυνικωσ από μικρζσ εταιρίεσ. Είναι ςυνθκιςμζνο να αγοράηεται 

ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ ςυμβάςεισ, είτε αναλογικζσ, είτε υπερβάλλοντοσ ηθμιάσ, 

για μεγαλφτερθ προςταςία και επειδι πολλζσ φορζσ μπαίνει και ςαν όροσ από τον 

ανταςφαλιςτι. Ρλεονζκτθμα των ςυγκεκριμζνων ςυμβολαίων είναι θ απλι 

διαχείριςθ τουσ και θ αποτελεςματικότθτα τουσ τόςο ςτθν ςτακεροποίθςθ των 

αποτελεςμάτων του χαρτοφυλακίου όςο και ςτθν αντιμετϊπιςθ καταςτροφικϊν 

γεγονότων, κακϊσ το ταβάνι που υιοκετείται ςαν ιδία κράτθςθ κα εφαρμοςτεί ςτο 

άκροιςμα όλων των ηθμιϊν. 

 

2.3.3. Καταςτροφική Ανταςφάλιςη Υπερβάλλουςασ Ζημίασ 

(Catastrophe Excess of Loss)  

Στθν πλζον ακραία περίπτωςθ ζνα γεγονόσ μπορεί να είναι καταςτροφικό 

προκαλϊντασ εκατοντάδεσ ακόμα και χιλιάδεσ απϊλειεσ αιτία διαφορετικϊν 

αςφαλίςιμων κινδφνων. Τζτοιουσ κινδφνουσ αποτελοφν ςυνικωσ τα ακραία φυςικά 

φαινόμενα όπωσ ο ςειςμόσ, θ πλθμμφρα, θ ανεμοκφελλα. Λόγω τθσ 
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επικινδυνότθτασ και τθσ πικανισ διάρκειασ αυτϊν των φαινομζνων ςυνικωσ 

προβλζπεται κάποιο χρονικό όριο (για παράδειγμα 72 ϊρεσ ι 96 ϊρεσ) για τθ 

μζγιςτθ διάρκεια του καταςτροφικοφ γεγονότοσ. Κάκε τζτοια χρονικι περίοδοσ 

είναι γνωςτι ωσ «Ρθτρα Χρονικθσ Περιόδου (Hours Clause)». 

Ζχοντασ εξετάςει τα είδθ τθσ ανταςφάλιςθσ, ςτο τρίτο κεφάλαιο κα αναλφςουμε τθ 

Καταςτροφικι Ανταςφάλιςθ κακϊσ και γεγονότα ςτα οποία εφαρμόςτθκε αυτι.  



35 | Σ ε λ ί δ α  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ  

ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΛΤΜΟΙ 

3.1. Καταςτροφικά Γεγονότα – Καταςτροφική Ανταςφάλιςη 

(CAT XL) 

Ππωσ ζχουμε δει ςτισ ςυμβάςεισ Υπερβάλλουςασ Ηθμίασ, θ ευκφνθ κατανζμεται 

μεταξφ του ανταςφαλιςτι και του ανταςφαλιςτι με βάςθ τισ ηθμίεσ και όχι τα ποςά 

κεφαλαίου που είναι αςφαλιςμζνα. Ο ανταςφαλιςτισ ςυμφωνεί να αποηθμιϊςει 

τθν αςφαλιςμζνθ εταιρεία για ηθμίεσ που υπερβαίνουν ζνα προκακοριςμζνο όριο, 

αλλά φυςικά μζχρι ζνα ανϊτατο ποςό, δθλαδι το όριο κάλυψθσ. 

 

Ασ δοφμε πρϊτα από όλα τι είναι πραγματικά μια ςφμβαςθ Καταςτροφικισ 

Ανταςφάλιςθσ και ποιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ. Μόνο από το όνομα αυτισ μποροφμε 

να ποφμε ότι ςτόχοσ τθσ είναι θ προςταςία από καταςτροφζσ. Ωσ καταςτροφι 

ορίηεται ζνα γεγονόσ (ζνα περιςτατικό) που ςυμβαίνει ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι 

ςτιγμι και ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μζροσ ςε μεγάλθ κλίμακα. Θα μποροφςαν να 

προκλθκοφν από φυςικζσ καταςτροφζσ, όπωσ ςειςμοί, πλθμμφρεσ, τυφϊνεσ ι κα 

μποροφςαν να είναι καταςτροφζσ που προκαλοφνται από τον άνκρωπο, όπωσ 

τρομοκρατικά περιςτατικά. Τζτοια γεγονότα, ανεξάρτθτα από τθ φφςθ τθσ 

εμφάνιςθσ, ζχουν δφο κοινοφσ υποκείμενουσ παράγοντεσ.  Ρρϊτον, είναι 

απρόβλεπτεσ όπωσ ο πρόςφατοσ ςειςμόσ ςτο νθςί τθσ Κω και δεφτερον οι ηθμιζσ 

που προκαλοφνται είναι.  

 

Δεδομζνου ότι τα γεγονότα αυτά επθρεάηουν πολλά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, θ 

αςφαλιςτικι εταιρεία με τθν υφιςτάμενθ ανταςφαλιςτικι προςταςία μπορεί να 

βρεκεί να διατθρεί μεγάλο ποςό ηθμιϊν. Αυτό επιτυγχάνεται χρθςιμοποιϊντασ τθν 

κάλυψθ ανταςφάλιςθσ, θ αςφαλιςτικι εταιρεία διατθρεί ζνα μζροσ κάκε απϊλειασ 

με το οποίο ζχει πλθγεί. Από τουσ πολλαπλοφσ κινδφνουσ που επθρεάηονται, ο 

αρικμόσ των ηθμιϊν που διατθρεί από κάκε κίνδυνο ςυνεχίηει να ςυςςωρεφεται. 

Στο τζλοσ, θ αςφαλιςτικι εταιρεία μπορεί να φτάςει ςτο ςθμείο να πάρει μζροσ του 

κεφαλαίου τθσ προκειμζνου να εξοφλιςει αυτζσ τισ απϊλειεσ. Και όταν ςυμβεί 
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αυτό, οι πικανότθτεσ ότι θ εταιρεία τελικά κα οδθγθκεί ςε πτϊχευςθ είναι αρκετά 

υψθλζσ. Ζτςι, για να διαςφαλιςτεί οικονομικά, οι Αςφαλιςτζσ χρθςιμοποιοφν αυτό 

που είναι γνωςτό ωσ Catastrophe Excess of Loss, εν ςυντομία ωσ CAT XL.  

 

Θ ςφμβαςθ CAT XL ζχει ςχεδιαςτεί για να προςτατεφει τον ανταςφαλιςμζνο ζναντι 

του κόςτουσ των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν από ζνα γεγονόσ πζρα από το όριο ιδίασ 

κράτθςθσ αλλά μζχρι ζνα μζγιςτο όριο. Θ κάλυψθ εφαρμόηεται ςυνικωσ ςτισ ηθμίεσ 

που αποδίδονται ςτθν εκχϊρθςθ τθσ εταιρείασ από κινδφνουσ που επλιγθςαν από 

καταςτροφικό ςυμβάν μετά τθν εφαρμογι των υφιςτάμενων ανταςφαλίςεων, 

δθλαδι πλεοναςματικϊν ςυνκθκϊν, ανά ανταςφάλιςθ κινδφνου. Αυτό ςθμαίνει 

απλϊσ ότι τα υπάρχοντα ςυςτιματα ανταςφάλιςθσ υπεριςχφουν πριν 

χρθςιμοποιθκεί θ CAT. 

 

Ασ δοφμε τϊρα τον οριςμό τθσ CAT XL ςφμβαςθσ. Εάν ο αρικμόσ των αποηθμιϊςεων 

(j) ξεπεράςει μζςα ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, τον ελάχιςτο αρικμό 

αποηθμιϊςεων (c), τότε ο ανταςφαλιςτισ οφείλει να αποηθμιϊςει μζροσ των 

ηθμιϊν. Θεωρϊντασ ωσ βάςθ υπολογιςμοφ των αποηθμιϊςεων, θ παρακράτθςθ του 

πρωταςφαλιςτι ορίηεται ωσ: 

 

 (   )     {  
 (   )

 
  } 

 

Ππου: 

o  (   )= ο μζγιςτοσ αρικμόσ ηθμιϊν που παρακρατά ο πρωταςφαλιςτισ 

o   = το ποςό που αποηθμιϊνει ο πρωταςφαλιςτισ πριν τθν ςυμμετοχι του 

ανταςφαλιςτι 

Αντιςτοίχωσ, το εκχωρθκζν ποςό ορίηεται όπωσ παρακάτω: 

 (   )     {  
   (   )

 
  } 
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Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν 20 αποηθμιϊςεισ και το ποςό που αποηθμιϊνει ο 

πρωταςφαλιςτισ πριν τθ ςυμμετοχι του ανταςφαλιςτι είναι 4.000 και 6 ο αρικμόσ 

ηθμιϊν που παρακρατά, τότε με βάςθ θ παρακράτθςθ του πρωταςφαλιςτι είναι: 

 (   )     {      
 

  
      }  *           +        

 

Και το εκχωρθκζν ποςό: 

  

 (   )     {  
    

  
      }        

 

Ωσ επί των πλείςτων, ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ για τον υπολογιςμό των 

ανταςφαλίςτρων, λαμβάνονται υπόψθ τόςο ο αρικμόσ και το μζγεκοσ των ηθμιϊν 

που του χαρτοφυλακίου κατά τα τελευταία χρόνια πριν από τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ όςο και το αναμενόμενο φψοσ τθσ ςυνολικισ ετιςιασ παραγωγισ. Με 

βάςθ τα προθγοφμενα ζτθ, υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ ηθμιϊν ζτουσ που κα 

πλιρωνε ο ανταςφαλιςτισ και το ποςό αυτό εκφράηεται ςαν ποςοςτό τθσ 

ςυνολικισ αναμενόμενθσ παραγωγισ του ζτουσ που πρόκειται να ιςχφςει θ 

αςφαλιςτικι ςφμβαςθ. Τα ποςό αυτό προςαυξάνεται για τθν κάλυψθ των 

λειτουργικϊν εξόδων του ανταςφαλιςτι και για τυχόν αποκλίςεισ από τον 

υπολογιςμζνο μζςο όρο ηθμιϊν. Εφόςον, δεν είναι ακριβζσ αυτόσ ο υπολογιςμόσ, 

ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων το ανταςφάλιςτρο είναι κυμαινόμενο και θ 

τελικι του τιμι προκφπτει από τισ ςυνολικζσ ηθμιζσ του ζτουσ. Τζλοσ, δεν πρζπει να 

παραλείψουμε να τονίςουμε πόςο ςθμαντικι είναι θ φπαρξθ αξιόπιςτων και 

αναλυτικϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, με ςτόχο τθν δυνατότθτα ςφναψθσ τθσ CAT XL 

ςφμβαςθσ.  
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3.2. Κατακλυςμοί 

Ωσ «κατακλυςμόσ» ορίηεται ζνα γεγονόσ το οποίο κα εξαντλοφςε τα αποκζματα των 

παγκόςμιων αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν ςε μια ειδικι αγορά κινδφνου. 

«Κατακλυςμικι ηθμία» αποκαλοφμε εάν υπερβαίνει τα 5 διςεκατομμφρια δολάρια 

ηθμιζσ, το οποίο αποτελεί τθν μεγαλφτερθ ανθςυχία ανταςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. Για 

αυτό το λόγο, είναι χριςιμο να κατανοιςουμε πωσ αυτζσ οι πικανζσ ηθμιζσ 

μποροφν να προκφψουν και ποιο είναι το μζγεκοσ τουσ. 

Οι κατακλυςμικζσ ηθμιζσ μποροφν να προκφψουν με δφο τρόπουσ. Ο πρϊτοσ είναι 

ζνα μεμονωμζνο γεγονόσ κατακλυςμοφ όπωσ ζνασ μεγάλοσ ςειςμόσ ςτο Σαν 

Φραντηίςκο ι ςτο Τόκιο που επιβάλει αρκετά μεγάλεσ απϊλειεσ για να εξαντλιςει 

το κεφάλαιο του αςφαλιςτι. Ο δεφτεροσ είναι  ο κοινόσ κίνδυνοσ κατακλυςμοφ. 

Ζνασ κίνδυνοσπου δφναται να επθρεάςει μεγάλο αρικμό ανκρϊπων και να επιβάλει 

μεγάλεσ αναμενόμενεσ ηθμιζσ ςτουσ αςφαλιςτζσ. Για παράδειγμα, κλιματικζσ 

αλλαγζσ που αυξάνουν τθν πικανότθτα ενόσ τυφϊνα (αλλά όχι τισ ηθμιζσ ανά 

τυφϊνα, είναι ζνα παράδειγμα για ζνα κοινό ρίςκο κατακλυςμοφ που αυξάνει τθν 

αςτικι ευκφνθ για ζνα δεδομζνο ατφχθμα). Σε οποιοδιποτε τφπο κατακλυςμοφ, 

εκδθλωτικά γεγονότα μποροφν να παρζχουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για 

υποβόςκοντα πικανά μεταβαλλόμενα επίπεδα κινδφνου. 

 

3.2.1. Μεμονωμένα γεγονότα κατακλυςμού 

Θεωροφμε τθν πικανότθτα για μεμονωμζνα γεγονότα κατακλυςμοφ 

χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα που ζχουν ςυγκεντρωκεί από τισ Υπθρεςίεσ επίλυςθσ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων (Property Claims Services - PCS). Οι ηθμιζσ από ότι 

παρατθροφμε αυξάνονται με το πζραςμα του χρόνου κακϊσ θ αξία των ςπιτιϊν 

αυξάνει ςταδιακά. 

Το PCS ζχει αυξιςει τo όριο για μια καταςτροφι μζςα ςτο χρόνο. Οι κατακλυςμικζσ 

απϊλειεσ κυριαρχοφνται από αρκετά μεγάλα γεγονότα. Το 1992, οι απϊλειεσ ιταν 

περίπου 25 διςεκατομμφρια δολάρια κυρίωσ εξαιτίασ του τυφϊνα Andrew, το 1994 

οι απϊλειεσ ιταν ςχεδόν 20 διςεκατομμφρια δολάρια από τον ςειςμό Northridge, 
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ενϊ το 1989 οι ηθμιζσ  ιταν μόλισ 10 διςεκατομμφρια δολάρια από τον τυφϊνα 

Hugo. 

Οι ηθμιζσ από κατακλυςμοφσ αυξάνονται με τον χρόνο. Υπιρξαν δφο μεγάλεσ ηθμιζσ 

ςτθν δεκαετία του 1950 (καταιγίδα ςτον Βορειοανατολικό και Κεντρικό Ατλαντικό το 

1950 και δφο τυφϊνεσ που χτφπθςαν το Βορειοανατολικό και Κεντρικό Ατλαντικό το 

1954) αλλά όχι μεγαλφτερεσ από 7 διςεκατομμφρια δολάρια ανάμεςα ςτο 1955 και 

το 1988. με βάςθ το παρακάτω ςχεδιάγραμμα, φαίνεται ότι από το 1989 οι ηθμιζσ 

ζχουν γίνει πολφ μεγαλφτερεσ, ςυνεπϊσ  είναι δφςκολο να υπολογιςτοφν τα 

κατάλλθλα αςφάλιςτρα αφοφ οι ηθμιζσ ζχουν ανζβει αιςκθτά ςε ςχζςθ με τα 

προθγοφμενα χρόνια και οι αςφαλιςτικζσ δεν μποροφν να ςτθριχτοφν ςτουσ 

προθγοφμενουσ δείκτεσ ηθμιϊν. 

 

 

 

3.2.2. Κοινοί κίνδυνοι κατακλυςμού 

Θ πικανότθτα κοινϊν κινδφνων κατακλυςμϊν είναι πιο δφςκολο να υπολογιςτεί, 

διότι οι κοινοί κατακλυςμοί μπορεί να προζλκουν από ζνα αρικμό από μικρά 

γεγονότα παρά από ζνα μεγαλφτερο γεγονόσ.  
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Για παράδειγμα, θ γνϊςθ ςφμφωνα με τθν οποία τα χθμικά είναι επικίνδυνα 

ςχθματίηεται διαχρονικά. Ραρομοίωσ, νομικοί κανόνεσ που διζπουν τθν ευκφνθ του 

αςφαλιςτι για επικίνδυνα προϊόντα αλλάηουν ςταδιακά με τον χρόνο και μετά από 

δικαςτικζσ και εφετικζσ αποφάςεισ. Θ ςυςςωρευτικι επίδραςθ τζτοιων μικρϊν 

γεγονότων μπορεί να είναι πολφ μεγάλθ. Ρράγματι, ζχει ευρζωσ υποςτθριχκεί ότι 

νομικζσ αλλαγζσ ςτθ δεκαετία του 1970 και 1980 αντιπροςωπεφουν μια 

κατακλυςμικι αλλαγι. 

Πλοι οι κοινοφ κίνδυνου κατακλυςμοί αναπτφςςονται ςταδιακά και με αργό ρυκμό. 

Για παράδειγμα όταν το πρϊτο τρομοκρατικό επειςόδιο ςυνζβθ ςτο Λονδίνο το 

1992 οι αςφαλιςτζσ και οι ανταςφαλιςτζσ αντιλιφκθκαν γριγορα αυτό ςαν περιοχι 

για πικανι μεγάλθ ηθμιά. 

Ο “κίνδυνοσ” όπωσ ςυμβατικά ορίηεται, υποκζτει ότι οι αςφαλιςτζσ ξζρουν τθν 

πικανότθτα μιασ ηθμιάσ και το αναμενόμενο μζγεκόσ τθσ. Πταν όμωσ  θ περίοδοσ 

τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ αυξάνει, θ εφρεςθ του ςωςτοφ δείκτθ ηθμιϊν γίνεται 

ακόμα πιο δφςκολθ – θ κατάςταςθ αυτι διακρίνεται από αβεβαιότθτα. 

Θ αςφάλεια πυρόσ είναι ςυντριπτικι με βάςθ τον κίνδυνο. Ζνα παράδειγμα 

αβεβαιότθτασ μπορεί να είναι θ αςφάλεια εργατικϊν ατυχθμάτων. Το γεγονόσ ότι 

τα εργατικά ατυχιματα μποροφν να ςυμβοφν είναι γνωςτό, αλλά το πικανό ιατρικό 

κόςτοσ για εργατικά ατυχιματα ςε αρκετά χρόνια ςτο μζλλον δεν είναι γνωςτό. Ζτςι 

το  ιατρικό κόςτοσ για εργατικά ατυχιματα ςτο μζλλον είναι αβζβαιο. Θ πικανότθτα 

για νομικζσ ι νομοκετικζσ αλλαγζσ ςτο μζλλον ςχετικά με τθν  ευκφνθ είναι ζνα 

παράδειγμα άγνοιασ.  

Οι αςφαλιςτικζσ και ανταςφαλιςτικζσ είναι πολφ προςεκτικζσ ςτο να καλφπτουν 

κινδφνουσ που είναι αβζβαιοι και εξαιρετικά απρόκυμεσ ςτο να καλφψουν 

κινδφνουσ που ζχουν άγνοια. Οι αλλαγζσ ςτον κοινό κίνδυνο μπορεί να είναι 

ςθμαντικζσ όταν υπάρχει διαφορά ϊρασ. Για άλλουσ κινδφνουσ πάντωσ, υπάρχει 

πολφ περιςςότεροσ χρόνοσ ανάμεςα ςε ηθμιά και αποηθμίωςθ, δθμιουργϊντασ 

μεγαλφτερο κίνδυνο. Για παράδειγμα μόνο οι μιςζσ από τισ εργατικζσ αποηθμιϊςεισ 

πλθρϊνονται εντόσ του πρϊτου χρόνου και μόνο το 91% εντόσ των 5 χρόνων. Σαν 

πρόχειροσ κανόνασ, οι απϊλειεσ που περιλαμβάνουν προςωπικό τραυματιςμό 
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επιβάλουν ζνα πολφ μεγαλφτερο πρόβλθμα κοινοφ κινδφνου παρά απϊλειεσ που 

περιλαμβάνουν ηθμιά ςε ιδιοκτθςία αφοφ και τα επίπεδα κινδφνου και οι τελικζσ 

ρυκμίςεισ αποηθμιϊςεισ είναι δυςκολότερο να τισ κρίνεισ.  

3.3. Καταςτροφικά Γεγονότα ςτον Σύγχρονο Κόςμο 

Με βάςθ ζρευνα που πραγματοποιικθκε από τθν Swiss Re, το 2017 ονομάςτθκε 

«Το ζτοσ των μεγάλων καταςτροφϊν» κακϊσ οι δθλωκείςεσ ηθμιζσ από 

καταςτροφικά γεγονότα ανιλκαν ςε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμζνα, οι ηθμιζσ 

κοςτολογικθκαν ςτα 144 διςεκατομμφρια δολάρια, εκ των οποίων περίπου τα 92 

δισ δόκθκαν για τουσ τυφϊνεσ Harvey, Irva και Maria οι οποίοι ζπλθξαν τθν 

Αμερικι. Το 82,5% των απαιτιςεων ςθμειϊκθκαν ςτθν Βόρειο Αμερικι εξαιτίασ 17 

τυφϊνων που εκδθλϊκθκαν ςτθν περιοχι. 

Δυςτυχϊσ, το 2017 κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ και ςτισ αποηθμιϊςεισ λόγω πυρκαγιϊν, 

αφοφ οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ προζβθςαν ςε αποηθμιϊςεισ φψουσ 14 

διςεκατομμυρίων δολαρίων, ποςό που αποτελεί το μεγαλφτερο που ζχει 

καταγραφεί ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ. Επιπρόςκετα, πζρα από τα 144 

διςεκατομμφρια που πλθρϊκθκαν από τθν αςφαλιςτικι αγορά, οι ηθμιζσ από τισ 

φυςικζσ και ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ ξεπζραςαν ςυνολικά ςε αξία τα 337 

διςεκατομμφρια δολάρια. 

Βλζποντασ τα ςυγκεκριμζνα γεγονότα και ποςά, μποροφμε να κατανοιςουμε τθν 

ςθμαςία τθσ ανταςφάλιςθσ αφοφ χωρίσ αυτι οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ δεν κα ιταν 

ςε κζςθ να είναι ςωςτοί ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ απζναντι ςτουσ πελάτεσ τουσ. 

3.4. Καταςτροφικά Γεγονότα ςτην Ελλάδα 

Δυςμενι γεγονότα δεν ζχουν αντιμετωπίςει μόνο οι μεγάλεσ χϊρεσ του πλανιτθ 

αλλά και θ Ελλάδα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα τελευταία 25 χρόνια, οι αςφαλιςτικζσ 

εταιρείεσ ζχουν προβεί ςε αποηθμιϊςεισ φψουσ πάνω από 270 εκατομμφρια Ευρϊ 

κάκε τφπου. Με βάςθ μελζτθ τθσ Ζνωςθσ Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν Ελλάδοσ, από το 

ζτοσ 1993 ζωσ και το 2014 το ποςό απαίτθςθσ ανιλκε ςτα 272,5 εκατομμφρια ευρϊ 

από 19.925 δθλωκείςεσ ηθμίεσ. Ακόμα, υπάρχει καταγραφι 20 μεγάλων φυςικϊν 

καταςτροφικϊν γεγονότων ςτθν Ελλάδα, από τισ οποίεσ οι 8 ζλαβαν μζροσ ςτον 
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Νομό Αττικισ. Ακολουκεί ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ με τθν αναλυτικι καταγραφι των 

ηθμιϊν από καταςτροφικά γεγονότα και τον οικονομικό τουσ αντίκτυπο ςτθν 

αςφαλιςτικι αγορά. 

 

Ππωσ είναι εμφανζσ, θ πιο ςυχνι αιτία ηθμίασ ςτθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου 

είναι αυτι τθσ ζντονθσ βροχόπτωςθσ που είχε ςαν αποτζλεςμα το ςυνολικό ποςό 

αποηθμίωςθσ να ανζρχεται ςτα 95,5 εκατομμφρια ευρϊ. 

 

Στο μεγάλο κατάλογο των καταςτροφικϊν γεγονότων, προςφάτωσ προςτζκθκε και θ 

μεγάλθ πυρκαγιά που ζπλθξε τθν Ανατολικι Αττικι τον Ιοφλιο του 2018. 

Συγκεκριμζνα, ςτισ 23 Ιουλίου 2018 ξζςπαςε πυρκαγιά ςε δαςικι ζκταςθ ςτθν 

περιοχι τθσ Ανατολικισ Αττικισ και ςυγκεκριμζνα ςτο Μάτι. Σαν αποτζλεςμα, 

είχαμε τθν απϊλεια ηωισ 99 ανκρϊπων και τθν καταςτροφι αρκετϊν οχθμάτων 

κακϊσ και επιχειριςεων / ςπιτιϊν. Σφμφωνα με πρόςφατθ μελζτθ τθσ Ζνωςθσ 

Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν Ελλάδοσ, δθλϊκθκαν 835 ηθμιζσ ςε αςφαλιςμζνεσ 

επιχειριςεισ με ποςό πρϊτθσ εκτίμθςθσ για απαίτθςθ 34,5 εκατομμφρια ευρϊ, 

δθλαδι μζςο όρο ηθμίασ 41.924 €. 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν, μποροφμε να δοφμε ότι με μεγάλθ διαφορά το 

μεγαλφτερο πλικοσ ηθμιϊν πραγματοποιικθκε ςε αςφαλιςμζνεσ κατοικίεσ. 
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Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ αςφαλίηουν τθν καταςκευαςτικι 
αξία ενόσ ακινιτου και όχι τθν εμπορικι. Ο ςωςτόσ υπολογιςμόσ τθσ αξίασ τθσ 
αςφαλιηόμενθσ κατοικίασ είναι βαςικόσ για ζνα καλό ςυμβόλαιο. Θ αξία κατοικίασ 
αφορά το κόςτοσ καταςκευισ, δθλαδι πόςα χριματα κα χρειαςτοφν για να φτιαχτεί 
από τθν αρχι το ςπίτι όπωσ ακριβϊσ ιταν ςε περίπτωςθ που καταςτραφεί. Ο 
υπολογιςμόσ αυτόσ είναι καίριασ ςθμαςίασ, εφόςον με αυτόν τον τρόπο 
εξαςφαλίηεται ότι μετά από κάκε ηθμιά το ςπίτι κα είναι ςτθν πρότερθ κατάςταςθ 
του, κακϊσ το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ κακορίηεται βάςει τθσ αξίασ καταςκευισ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ 

Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο κα χρθςιμοποιιςουμε τθν μζκοδο «Risk Neutral valuation» για 

τθν τιμολόγθςθ τόςο των Cat XL όςο και των ανταςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. Αυτό διαφζρει 

από τθν τυπικι αναλογιςτικι προςζγγιςθ τθσ εφαρμογισ αρχζσ πριμοδότθςθσ πραγματικοφ 

κόςμου ςε ςυμβάςεισ με αςφαλιςτικό κίνδυνο.  

Με βάςθ τθν μελζτθ του Dr. Paul Embrechts (1996), κα περιγράψουμε τθν αςφαλιςτικι 

αγορά ςαν ζνα διάςτθμα πικανοτιτων (Ω, F, (  ) t≥0, P) όπου (  ) είναι μια οικογζνεια ς-

άλγεβρα, όπου αντικατοπτρίηουν τθν εξζλιξθ τθσ αςφάλιςθσ κινδφνου. Ακόμα, κεωροφμε 

ότι  (St) 0 ≤ t ≤ T  είναι οι ηθμίεσ ςε χρόνο t από ζναν αςφαλιςτικό κίνδυνο και ότι 

ακολουκοφν τθν κατανομι Poisson.  Χρθςιμοποιϊντασ ζνα ιςοδφναμο μζτρο πικανότθτασ Q 

ςτο πραγματικό κόςμο μζτρο πικανότθτασ P, θ ελεφκερθ τιμι διαιτθςίασ μιασ ενδεχόμενθσ 

απαίτθςθσ με θ πλθρωμι  (  ) ςτο χρόνο Τ δίνεται από το κεμελιϊδεσ κεϊρθμα τθσ 

τιμολόγθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων όπωσ και  

      * 
  (   ) (  )   +  (1) 

όπου r είναι το ςυνεχϊσ αυξανόμενο επιτόκιο χωρίσ κίνδυνο.  

Θ μοντελοποίθςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου ςυνικωσ εκτελείται με μθ ολοκλθρωμζνα 

μοντζλα αγοράσ, το οποίο ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει μοναδικό ιςοδφναμο μζτρο του 

martingale. Αντικζτωσ, θ αςφαλιςτικι αγορά χρθςιμοποιεί ζνα ευρφ φάςμα μζτρων 

ουδζτερων κινδφνων που αντιςτοιχοφν ςε πολλζσ διαφορετικζσ αρχζσ αναλογιςτικισ 

πριμοδότθςθσ. Σε αυτό το κεφάλαιο, κα ακολουκιςουμε τον Muermann (2006) και κα 

αναφερκοφμε ςε μια προςζγγιςθ «ζμμεςθσ αγοράσ». Με άλλα λόγια, κα ανταλλάξουμε 

τιμζσ ςυμβολαίων που χρθςιμοποιοφν το μζτρο πικανότθτασ του κινδφνου ουδζτερου 

κινδφνου martingale, από τισ παρατθροφμενεσ τιμζσ αγοράσ των Cat XL ςυμβάςεων.  

Θα υποκζςουμε ότι κάτω από το τεκμαρτό μζτρο πικανότθτασ κινδφνου ουδζτερου 

κινδφνου, θ διαδικαςία υποκείμενθσ απϊλειασ ακολουκεί μια ςφνκετθ κατανομι Poisson. 

Αυτι θ υπόκεςθ υποςτθρίηεται από τουσ Delbaen & Haezendonck (1989), οι οποίοι 

δείχνουν ότι εάν θ διαδικαςία απϊλειασ είναι ςφνκετθ Poisson κάτω από τθν πραγματικι 

πικανότθτα κόςμο το μζτρο , τότε κα παραμείνει ςφνκετο Poisson κάτω από οποιοδιποτε 

ιςοδφναμο ουδζτερο για τον κίνδυνο μζτρο Q, με τθν προχπόκεςθ ότι τα αςφάλιςτρα για 

το υποκείμενο περιουςιακό ςτοιχείο ο κίνδυνοσ είναι γραμμικόσ ςε ςχζςθ με το χρόνο. 

Δθλαδι, το αςφάλιςτρο για τθν θ εκκρεμι περίοδοσ κάλυψθσ, είναι πολλαπλάςιο τθσ 

πριμοδότθςθσ και του υπολοίπου χρονικι περίοδοσ. Οι Delbaen & Haezendonck (1989) 

καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι παρζχονται υπάρχουν αρκετζσ αγορζσ ανταςφάλιςθσ, θ 

γραμμικότθτα των αςφαλίςτρων ικανοποιείται. 

Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο, κα επικεντρωκοφμε ςτισ πραγματικζσ πρακτικζσ τθσ 

εφαρμογισ του κινδφνου αποτίμθςθσ ςε αςφαλιςτικζσ διαδικαςίεσ, κάτι το οποίο είναι 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να τθ διαδικαςία βακμονόμθςθσ.  
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4.1. Τιμολόγηςη Cat Bonds 

Θα ξεκινιςουμε παρζχοντασ κάποιεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ για το πϊσ λειτουργοφν τα 

ςυγκεκριμζνα ομόλογα. Ππωσ είδαμε και νωρίτερα, αποτελοφν ζναν ςχετικά νζο τφπο 

ςυμβολαίου τα οποία παρζχουν μια ςειρά από πλθρωμζσ τοκομεριδίων και επιςτροφι 

κεφαλαίου ςε ζναν επενδυτι, εξαρτϊμενο από ζνα ηθμιογόνο γεγονόσ. Το ηθμιογόνο 

ςυμβάν ορίηεται για να είναι ζνα ςθμείο μετριςιμο θ ποςότθτα του οποίου ςχετίηεται με 

υποκείμενο αςφαλιςμζνο κίνδυνο υπερβαίνει ζνα προκακοριςμζνο επίπεδο. Υπάρχουν 

αρκετοί διαφορετικοί τφποι τζτοιων ςυμβάςεων, όπου κα μποροφςε να είναι το γεγονόσ 

τθσ ενεργοποίθςθσ με βάςθ τισ τυποποιθμζνεσ απϊλειεσ, τισ απϊλειεσ τθσ βιομθχανίασ ι τθ 

ςοβαρότθτα μιασ φυςικισ καταςτροφισ υπερβαίνει ζνα κακοριςμζνο όριο. 

Σε αυτι τθν εργαςία κα εξετάςουμε μόνο τα ομόλογα με βάςθ αποηθμίωςθ δοκείςθσ λόγω 

φυςικισ καταςτροφισ. Ο ανταςφαλιςτισ είναι υπόχρεοσ αποηθμίωςθσ όταν οι πραγματικζσ 

απϊλειεσ του εκχωρθτι υπερβαίνει ζνα όριο ενεργοποίθςθσ κατωφλίου. Υποκζτουμε ότι με 

τθ μζτρθςθ τθσ πικανότθτασ κινδφνου Q, θ διαδικαςία ςυνολικισ απϊλειασ St ακολουκεί 

μια ςφνκετθ διαδικαςία Poisson ωσ: 

   ∑  

  

   

 

 

Υποκζτοντασ       εάν       όπου    είναι ο αρικμόσ των απαιτιςεων που ζχουν 

ςυμβεί κατά το χρόνο t και     είναι ζνα τυχαία μεταβλθτι που αντιπροςωπεφει τθ 

ςοβαρότθτα τθσ J-θσ αξίωςθσ. 

Υποκζτουμε ότι το    είναι μια διαδικαςία Poisson με ρυκμό άφιξθσ λ και    (         ) 

είναι ανεξάρτθτα διανζμονται ομοιόμορφα εντελϊσ ςυνεχι τυχαία μεταβλθτζσ με 

ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ f (x). 

Θεωρείται επίςθσ ότι θ Cat XL αποτελεί ζναν τφπο αποηθμίωςθσ με επίπεδο εκκίνθςθσ D, 

D> 0. Το ομόλογο κεωρείται ότι ωριμάηει ςτο χρόνο Τ και καταβάλλεται το κουπόνιμε 

ρυκμό     ςε ςτιγμζσ t <t1 <t2 <... <tn = T (n ≥ 1). Εφαρμόηουμε τθν εξίςωςθ (1) για να 

υποκζςουμε ότι θ τιμι κατά τθ χρονικι ςτιγμι t ανά 1 € δφναται να γραφεί ωσ  

  
      

          
        ∑     * 

  (    )

 

   

 *     +
   +    * 

  (   ) *    +   + 

όπου  *     +
  είναι θ λειτουργία δείκτθ και   

        ,   
        δθλϊνει το κουπόνι και τα 

κεφάλαια τθσ τιμισ του ομολόγου αντιςτοίχωσ. 

Για να υπολογίςουμε τθν πρόβλεψθ ςτο (3), κα χρθςιμοποιιςουμε τθν γενικευμζνθ μζκοδο 

μεταςχθματιςμοφ Fourier, θ οποία ειςιχκθ ςτα οικονομικά μακθματικά από τον Lewis 

(2001), ο οποίοσ κατζδειξε τθ χριςθ του για τιμολόγθςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ βάςει 

διαδικαςίασ Levy. Θ ιδζα πίςω από τθ γενικευμζνθ μζκοδο τιμολόγθςθσ μεταςχθματιςμοφ 
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Fourier είναι θ ικανότθτα αλλαγισ τθσ ςειράσ προςδοκίασ και ολοκλιρωςθσ, κατά τθν 

εφαρμογι ενόσ ςυνεχι μεταςχθματιςμοφ Fourier και Fourier ςτθ διαδικαςία του δείκτθ 

 *     +
  . Θ εναλλαγι τθσ ςειράσ προςδοκιϊν και ολοκλιρωςθσ ιςοδυναμεί με αλλαγι τθσ 

ςειράσ ολοκλιρωςθσ κάτω από ζνα διπλό ολοκλιρωμα. 

 

Ο μεταςχθματιςμόσ Fourier F ορίηεται ςαν μια ςυνάρτθςθ       

 * ( )+   ̂( )  ∫      ( )  
 

  

 

όπου         και        

και θ αντίςτροφοσ μεταςχθματιςμόσ Fourier ορίηεται ωσ 

   * ̂( )+   ( )  
 

  
∫       ̂( )  
    

     

 

Ο μεταςχθματιςμόσ Fourier τθσ διαδικαςίασ δείκτθ δίνεται από 

 { *    +}   ∫  (    )(  ) 
         

     

 

 

  

 

για   ( )    . 

Τϊρα, ζχοντασ δει τον μεταςχθματιςμό Fourier, ασ δοφμε πωσ εφαρμόηεται ςτθν εξίςωςθ 

τιμολόγθςθσ 

  
       

   { 
  (   )   ( 

     

 
)    } 

                                                                (   )  {
 

  
∫       

      

 
  

    

    
   } 

                    
     (   )

  
∫

    

 
  ( 

     |  )  
    

    
                      (4) 

Μετά τον οριςμό (2) του μοντζλου Poisson, οι ςυςςωρευμζνεσ απϊλειεσ κατά το χρόνο 

λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ T μπορεί να εκφραςτεί με όρουσ τθσ ςυςςωρευμζνθσ απϊλειασ ςτο  

      ∑   

  

      

         

 

όπου       ∑   
  
      

 .  
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Επομζνωσ, ζχουμε: 

  ( 
     |  )    ( 

                ) 

                                                                                    ( 
          ) 

 

Ζτςι, το   ( 
        ) είναι ςτθν πραγματικότθτα θ ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ τθσ       ςε  

     . Μια τυπικι προςζγγιςθ για τθν προςζγγιςθ τθσ απόδοςθσ μπορεί να δοκεί και 

από τθν παρακάτω ςχζςθ 

  ( 
          )        *    ( )+ 

Ππου υποκζτουμε ότι το X είναι τζτοιο ϊςτε το   ( ) υπάρχει για το φανταςτικό τ. 

  ( 
     |  )   

           *    (   )+ 

                                                                                   *    (  )+ 

                                                                                 ( (   )(  (  )   )) (5) 

όπου το   ( ) είναι θ χαρακτθριςτικι ςυνάρτθςθ τθσ κατανομισ τθσ αξίωςθσ. 

Εφαρμόηοντασ αυτι τθν προςζγγιςθ με ςκοπό να απλοποιιςουμε τθν εξίςωςθ 

τιμολόγθςθσ, φτάνουμε ςτθν παρακάτω γενικι εξίςωςθ τιμολόγθςθσ για τισ Cat XL 

ςυμβάςεισ: 

 

  
       ∑   

    (    )

  

 

   

∫
   (    )  (    ),  (  )  -

 
  

    

    

 

 

                                        
    (   )

  
∫

   (    )  (   ),  (  )  -

 
  

    

    
                               (6) 

για   ( )    . 

Το ολοκλιρωμα ςτθν παραπάνω εξίςωςθ κα υπολογιςτεί αρικμθτικά κάτω από ζνα 

επίπεδο και παράλλθλα με τον πραγματικό άξονα ςτο πολφπλοκο επίπεδο. Θ επιλογι τθσ 

κατανομισ ςοβαρότθτασ (severity distribution) κα επιβάλει περιοριςμό ςτα κριτιρια 

αποφυγισ τθσ διζλευςθσ από οποιοδιποτε ςθμείο μοναδικότθτασ. Για να 

χρθςιμοποιιςουμε αυτόν τον τφπο τιμολόγθςθσ, μποροφμε να υπολογίςουμε τισ 

παραμζτρουσ του Poisson  λ και τθν κατανομι f (x) των μεμονωμζνων μεγεκϊν αξίωςθσ, Xi , 

τισ οποίεσ παρζχουν οι τιμζσ των Cat XL είναι ςφμφωνεσ με τισ παρατθροφμενεσ τιμζσ 

αγοράσ και τα ιςτορικά ςτοιχεία για το 2008 τθ διανομι ηθμιϊν.  
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4.2. Τιμολόγηςη ανταςφαλιςτικών Cat XL ςυμβάςεων 

Θεωρείται ότι θ ςυςςωρευμζνθ ςφμβαςθ XL λιγει τθν ϊρα Τ και όλεσ οι απαιτιςεισ 

διεκπεραιϊνονται ςτο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ. Σφμφωνα με αυτι τθν υπόκεςθ, θ αποπλθρωμι 

από τθ ςφμβαςθ ςτθν ϊρα Τ κα είναι 

     (      )   (    )
  

όπου Κ > 0 είναι θ προτεραιότθτα τθσ ςφμβαςθσ. 

Αξίηει να αναφζρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δφναται να εκφραςτοφν και άλλεσ 

ανταςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ οι οποίεσ εξαρτϊνται μόνο από τθ ςυνολικά απϊλεια ςτο 

χρόνο Τ. που K> 0, είναι θ προτεραιότθτα τθσ ςφμβαςθσ.  

Σφμφωνα με τισ υποκζςεισ του πλαιςίου του Delbaen & Haezendonck (1989), θ διαδικαςία 

αςφάλιςθσ ηθμιϊν ακολουκεί μια ςφνκετθ διαδικαςία Poisson υπό τθν πικανότθτα 

ουδζτερου κινδφνου. Εφαρμόηουμε το κεμελιϊδεσ κεϊρθμα τθσ τιμολόγθςθσ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων, για να επιβεβαιϊςουμε ότι θ αξία του ςυμβολαίου ανταςφάλιςθσ 

(με τον ίδιο υποκείμενο αςφαλιςτικό κίνδυνο) κατά τθ χρονικι ςτιγμι t ορίηεται ωσ 

 

                                 
     {    ( ∫     )

 

 
(    )

 +                     (7) 

                                                { 
  (   )(    )

    +                              (8) 

 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι μποροφμε να καταςκευάςουμε περιςςότερα χαρακτθριςτικά ςτθ 

ςφμβαςθ Cat XL ςυνδυάηοντασ μερικζσ απλζσ ςυμβάςεισ. Για παράδειγμα, εάν επικυμοφμε 

τθ ςφμβαςθ XL να ενεργοποιθκεί ςτο επίπεδο K1 και με ανϊτερο όριο του K2, τότε θ τιμι 

ςτθ χρονικι ςτιγμι t τθσ ςυνολικισ ςφμβαςθσ XL που αποδίδει ςτο Κ1 με το όριο K2 είναι  

 

   { 
  (   )(     )

    +    { 
  (   )(     )

    + 

 

Ρροκειμζνου να μπορζςουμε να αξιολογιςουμε τθν ςυγκεκριμζνθ αποτφπωςθ, κα 

εφαρμόςουμε εκ νζου τον μεταςχθματιςμό Fourier που είδαμε νωρίτερα και ζχουμε ότι 

 *(    )
 +   

    

  
  

  ( )    . 

και εφαρμόηοντασ τον ςτθν εξίςωςθ τθσ Cat XL ζχουμε ότι 
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      (   )  { 

  ( 
    

  
)} 

    (   )  {
 

  
∫       

     

  

    

    

     } 

  
   (   )

  
∫   ( 

        )
    

  

    

    

   

  
   (   )

  
∫

   (    )  (   ),  (  )  -

  

    

    

    

όπου θ ολοκλιρωςθ υπολογίηεται αρικμθτικά και κα πρζπει να είναι εντόσ ορίου 

κανονικότθτασ που κακορίηεται από το severity distribution. 

Με ςτόχο τθν κατανόθςθ των αναφερκζντων, κα εξετάςουμε ζνα παράδειγμα τιμολόγθςθσ 

Cat XL και του ςυνόλου υπερβάςεισ τθσ ςφμβαςθσ απϊλειασ κάτω από μια ςυγκεκριμζνθ 

επιλογι τθσ ςυνάρτθςθσ ςοβαρότθτασ για να αποδείξουμε ότι θ μζκοδοσ είναι πρακτικά 

εφικτι με τθν κατανομι Gamma Severity. 

Θεωρείται ότι το St ακολουκεί μια ςφνκετθ κατανομι Poisson με ςυχνότθτα λ και το 

μζγεκοσ τθσ απϊλειασ ακολουκεί μια κατανομι Gamma με τισ παραμζτρουσ α και β. Για 

λόγουσ ευκολίασ, υποκζτουμε ότι θ Cat XL δεν είναι υπόχρεοσ κουπονιϊν. 

Θ χαρακτθριςτικι λειτουργία τθσ κατανομισ Gamma είναι 

  ( )  (  
  

 
)
  

 (
 

    
)
 

 

Και εφαρμόηοντασ τθ ςτθν εξίςωςθ τθσ Cat XL και ςυγκεκριμζνα ςτθν (6), ςε μια χρονικι 

ςτιγμι t θ αξία μιασ ςφμβαςθσ είναι 

  
    

     (   )

  
∫

 
  (    )  (   ),.

 

    
/
 
  -

 

    

    

   

 

Για να είναι αξιοποιιςουμε αυτό αρικμθτικά, υποκζτουμε ότι Im (z) <0 και πρζπει να 

αποφφγουμε ανωμαλία ςτο z ≠ βi. 

Τζλοσ, εφαρμόηοντασ τθν μζκοδο ςτθν εξίςωςθ (9), ζχουμε  

 

  
   

   (   )

  
∫

 
  (    )  (   ),.

 

    
/
 
  -
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

Σε αυτό το κεφάλαιο κα δοφμε αναλυτικά τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ ενόσ 

προγράμματοσ οδικισ βοικειασ και φροντίδασ ατυχιματοσ. Συγκρίνοντασ τα αςφαλιςτιρια 

ςυμβόλαια τθσ ελλθνικισ αγοράσ και λαμβάνοντασ υπόψθ το υψθλό ποςοςτό πρόκλθςθσ 

ατυχθμάτων ςυνεπεία μζκθσ, προςτζκθκε μια επιπλζον παροχι θ οποία δφναται να 

αυξιςει τθν πρωτοπορία και ανταγωνιςτικότθτα αυτοφ του ςυμβολαίου ζναντι των άλλων 

που κυκλοφοροφν ςτθν ελλθνικι αγορά.  

Στο δεφτερο μζροσ  αυτοφ του κεφαλαίου μζςω του προγράμματοσ Excel κα αναλφςουμε 

αλλά και υπολογίςουμε το τελικό αςφάλιςτρο μιασ ανταςφαλίςτριασ εταιρείασ προσ τθν 

αςφαλιςτικι εταιρεία. 

5.1. Πρόγραμμα Οδικήσ Βοήθειασ και Φροντίδασ Ατυχήματοσ 

Α. Οριςμοί 

Αςφαλιςτισ 

Θ Ανϊνυμθ Αςφαλιςτικι Εταιρεία Βοθκείασ με τθν επωνυμία ……….. , που εδρεφει 

……… με ΑΦΜ …………….., καλοφμενθ ςτο εξισ «θ Εταιρία». 

Αςφαλιςμζνοσ ι λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ 

Το πρόςωπο που ςυνάπτει με τθν Εταιρία τθν παροφςα ςφμβαςθ αςφάλιςθσ. 

Δικαιοφχοσ τθσ αςφάλιςθσ 

Ο εκάςτοτε οδθγόσ του οχιματοσ, μόνιμοσ κάτοικοσ Ελλάδοσ, κάτοχοσ τθσ κατά τον 

νόμο άδεια ικανότθτασ οδιγθςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν κατθγορία του οχιματοσ, 

υπζρ του οποίου ςυνάπτεται θ αςφάλιςθ. 

Αςφαλιςμζνο όχθμα* 

Το όχθμα το οποίο αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο και κυκλοφορεί ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ. Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ 

αντικαταςτιςει το όχθμά του, είναι δυνατόν να κεωρείται ωσ αςφαλιςμζνο όχθμα, 

ςτο εξισ, το νζο όχθμα, με τθν προχπόκεςθ τθσ ζγγραφθσ διλωςθσ του 

αςφαλιςμζνου για τθν αλλαγι αυτι, εντόσ (3) τριϊν θμερϊν και τθσ αποδοχισ τθσ 

ανάλθψθσ τθσ αςφάλιςθσ από τθν Εταιρία.  

*Θ παροχι οδικισ βοικειασ είναι δυνατι μόνο ςε Ιδιωτικισ Χριςθσ Επιβατικό 

όχθμα, Ιδιωτικισ Χριςθσ Επιβατικό mini bus μζχρι 9 κζςεων, Ιδιωτικισ Χριςθσ 

Φορτθγό ι Φορτθγό Αγροτικό με μικτό βάροσ κάτω των 3,5 τόνων, φψουσ ζωσ 2,5 

μζτρα και μεταξονίου ζωσ 3,5 μζτρα, και μοτοςικλζτεσ με μθχανι κυβιςμοφ 50 cc 

και άνω. 
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Βλάβθ 

Θεωρείται όταν το όχθμα δεν μπορεί να ςυνεχίςει απρόςκοπτα τθν πορεία του 

λόγω ηθμιάσ θ οποία προζρχεται από θλεκτρικά ι μθχανικά αίτια, κακι λειτουργία 

τμθμάτων ςυμπεριλαμβανομζνων και των ελαςτικϊν και κακιςτά αδφνατθ τθ χριςθ 

του. 

Ατφχθμα 

Κάκε απρόοπτο μθ θκελθμζνο γεγονόσ, βίαιο περιςτατικό που αφορά το όχθμα του 

αςφαλιςμζνου και το οποίο εμποδίηει τθ χριςθ του 

Ηθμία 

Είναι κάκε τυχαίο και ι απρόβλεπτο καλυπτόμενο περιςτατικό επιδεκτικό να 

επιφζρει τθν επζμβαςθ τθσ Εταιρίασ. 

Σροχαίο Ατφχθμα 

Κάκε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιςτατικό εξωτερικό προσ το κφμα, και 

ανεξάρτθτο τθσ κζλθςισ του, που αποτελεί τθν αιτία μιασ ςοβαρισ ςωματικισ 

προςβολισ του αςφαλιςμζνου. 

Σόποσ Κατοικίασ 

Ο τόποσ ςφμφωνα με τθν διεφκυνςθ τθσ μονίμου κατοικίασ του αςφαλιςμζνου, που 

αναγράφεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο εντόσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ. 

τακμόσ Παραμονισ και Μεταμόρφωςθσ 

Οι Στακμοί Ραραμονισ και Μεταφόρτωςθσ είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνοι χϊροι 

ςτουσ οποίουσ οι ςυνεργάτεσ τθσ …., επιχειροφν τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ του 

αςφαλιςμζνου οχιματοσ. Οι διευκφνςεισ των ανά τθν Ελλάδα ςυνεργατϊν τθσ …., 

και των Στακμϊν Ραραμονισ και Μεταφόρτωςθσ αυτϊν αναφζρονται αναλυτικά 

ςτο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ. 

Προςωπικό Ατφχθμα 

Κάκε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιςτατικό εξωτερικό προσ το κφμα, και 

ανεξάρτθτο τθσ κζλθςισ του, που αποτελεί τθν αιτία μιασ ςοβαρισ ςωματικισ 

προςβολισ. 

Αςκζνεια  

Κάκε ξαφνικι και απρόοπτθ αλλοίωςθ τθσ υγείασ διαπιςτοφμενθ από μια αρμόδια 

ιατρικι αρχι, που εμποδίηει τθν κανονικι ςυνζχιςθ του ταξιδιοφ. 

ωματικι Προςβολι  

Τραφμα ι αςκζνεια θ φφςθ τθσ οποίασ μπορεί να επιφζρει προςβολι ςτθ ηωι του 

αςκενοφσ ι να ζχει ωσ ςυνζπεια μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, τθ ςθμαντικι 
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επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ του εάν δεν του παρζχεται κατάλλθλθ 

νοςθλεία. 

Προχποκζςεισ Ιςχφοσ  

Κατά τθν ζναρξθ τθσ παροφςασ αςφάλιςθσ και για τθν ιςχφ τθσ απαιτείται το 

αςφαλιςμζνο όχθμα να μθν ζχει υποςτεί βλάβθ ι ατφχθμα, να κινείται με αςφάλεια 

και να παραμζνει ςτθν ιδιοκτθςία ι κυριότθτα ι κατοχι του αςφαλιςμζνου. Το 

αςφαλιςτιριο αυτό δεν δίνει το δικαίωμα ςτον αςφαλιςμζνο να ηθτιςει ι να 

ςυμφωνιςει τθν παροχι υπθρεςιϊν από οποιοδιποτε τρίτο και να απαιτιςει ςτθ 

ςυνζχεια από τθν Εταιρία το ποςό που κατζβαλε ι υποςχζκθκε να καταβάλει. 

Ολικι Κλοπι  

Είναι το αδίκθμα που διαπιςτϊνεται από καταγγελία ςτισ αρχζσ και εκδθλϊνεται με 

τθν αφαίρεςθ του οχιματοσ από οποιοδιποτε τρίτο, με ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ 

του προσ ίδιον όφελοσ ι όφελοσ άλλου. 

Μερικι Κλοπι 

Είναι θ κλοπι τμθμάτων ι εξαρτθμάτων του αςφαλιςμζνου οχιματοσ, είτε από το 

εςωτερικό του οχιματοσ είτε από το εξωτερικό, τα οποία είναι ςτερεωμζνα ςτο 

ςϊμα του και είναι απαραίτθτα για τθν κίνθςθ και τθ λειτουργία του.  

Σρομοκρατικζσ Ενζργειεσ 

Κάκε βίαιθ πράξθ θ οποία οργανϊνεται και διαπράττεται για ιδεολογικό, πολιτικό, 

οικονομικό ι εκνικό ςκοπό, που πραγματοποιείται μεμονωμζνα ι από μία ι 

περιςςότερεσ ομάδεσ ατόμων που δρουν πρωτοβοφλωσ, εξ ονόματοσ ι ςε ςχζςθ με 

ζναν ι περιςςότερουσ οργανιςμοφσ με πρόκεςθ εντυπωςιαςμοφ μια κυβζρνθςθσ 

και / ι δθμιουργϊντασ ζνα κλίμα φόβου ςε όλο ι ςε μζροσ του πλθκυςμοφ. 

Βανδαλιςμόσ 

Ορίηεται θ μερικι ι ολικι καταςτροφι, βλάβθ ι αλλοίωςθ του αςφαλιςμζνου 

οχιματοσ επί ςκοποφ. 

Φυςικά Φαινόμενα 

Κατολίςκθςθ ι κακίηθςθ εδάφουσ, πίεςθ από μια μάηα χιονιοφ ι πάγου, 

χιονοκφελλα, καταιγίδα, τυφϊνα, χαλάηι, ςειςμό, θφαιςτειακι ζκρθξθ, πλθμμφρα ι 

παλιρροϊκό κφμα. 

Ζκρθξθ 

Ξαφνικι και βίαιθ εμφάνιςθ δυνάμεων λόγω τθσ επζκταςθσ αερίου, ατμϊν ι υγρϊν 

ςε οποιαδιποτε τφπου ςυςκευισ ι δοχείου. 
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Ολικι Καταςτροφι 

Ορίηονται οι περιπτϊςεισ οχθμάτων των οποίων θ επιςκευι μετά από ατφχθμα δεν 

είναι ςυμφζρουςα, λόγω των εκτεταμζνων ηθμιϊν που ζχει υποςτεί το όχθμα. Σε 

γενικζσ γραμμζσ, εφόςον το κόςτοσ αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν είναι μεγαλφτερο 

του 65% και άνω τθσ εμπορικισ αξίασ του οχιματοσ πριν από το ατφχθμα, 

υφίςταται ολικι καταςτροφι. 

Επαναπατριςμόσ 

Θ εταιρία αναλαμβάνει το κόςτοσ και τθν οργάνωςθ τθσ μεταφοράσ του οχιματοσ 

ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό ςτον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ του, ςφμφωνα με τθν 

διεφκυνςθ που αναγράφεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, είτε ςτον τόπο αρχικοφ 

προοριςμοφ εντόσ τθσ Ελλάδασ,  εφόςον βρίςκεται ςε ταξίδι. 

 

Β. Περιγραφή Προςφερόμενων Παροχών 

Για να μπορζςει θ Εταιρία να επζμβει με τισ καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ και εντόσ 

των ςυντομότερων προκεςμιϊν είναι αναγκαίο ο δικαιοφχοσ ι κάκε πρόςωπο που 

ενεργεί αντ’ αυτοφ και ςτθ κζςθ του : 

 να καλζςει χωρίσ χρονοτριβεί τθν Εταιρία. 

 

 να αναφζρει από το τθλζφωνο, το όνομα του ιδιοκτιτθ, οδθγοφ, τον τόπο 

κατοικίασ του, τα πλιρθ ςτοιχεία του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου (όπωσ, 

αρικμό κυκλοφορίασ, μοντζλο, χρϊμα), τον αρικμό του αςφαλιςτθρίου 

ςυμβολαίου, τον ακριβι τόπο και τα αίτια τθσ βλάβθσ, ζναν αρικμό 

τθλεφϊνου για να μπορζςει θ Εταιρία να τον πλθροφορεί για τισ ενζργειεσ 

που διεξάγει κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο κρικεί 

απαραίτθτο για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ. 

 

 να ζχει εξαςφαλίςει τθν προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ τθσ Εταιρίασ πριν πάρει 

οποιαδιποτε πρωτοβουλία ι αναλάβει οποιαδιποτε ζξοδα. 

 

 να ςυμμορφωκεί με τισ λφςεισ που προβλζπει θ Εταιρία και μάλιςτα όςον 

αφορά ςτθ χριςθ μζςων τθσ Εταιρίασ. 

 

 ο αςφαλιςμζνοσ ι τα άτομα που ενεργοφν αντ’ αυτοφ οφείλουν να 

χρθςιμοποιιςουν κάκε μζςο που διακζτουν για να περιορίςουν τισ 

επιηιμιεσ επιδράςεισ από τθν ςτιγμι του ςυμβάντοσ (π.χ. κλιςθ Τροχαίασ, 

τρίγωνο κλπ). 
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Γ. Περιγραφή Προςφερόμενων Παροχών 

α. Τοπική Προςπάθεια Αποκατάςταςησ τησ ζημιάσ ςτην Ελλάδα και ςτο 

Εξωτερικό 

Θ Εταιρία ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι βλάβθσ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ, κα 

φροντίςει, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα ανάλογα με τθν απόςταςθ και τισ 

κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ, να αναλάβει τθν επιτόπια επιςκευι του οχιματοσ 

εφόςον είναι δυνατι. θτά ςυμφωνείται ότι απαγορεφεται θ προςπάκεια 

διάγνωςθσ ι αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ και ςτισ οδοφσ 

ταχείασ κυκλοφορίασ, με εξαίρεςθ τθν αντικατάςταςθ τροχοφ με τον υπάρχοντα 

βοθκθτικό τροχό του οχιματοσ . Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, το αςφαλιςμζνο όχθμα 

που υπζςτθ βλάβθ ςε αυτοκινθτόδρομο ι οδό ταχείασ κυκλοφορίασ, κα 

ρυμουλκείται ι κα φορτϊνεται αμζςωσ και κα μεταφζρεται ςτον πλθςιζςτερο χϊρο 

ςτάκμευςθσ (παρκινγκ) τθσ οδοφ ι ςτον πλθςιζςτερο ςτακμό παραμονισ και 

μεταφόρτωςθσ ι ςε χϊρουσ εκτόσ τθσ οδοφ, όπου δεν εμποδίηεται θ κυκλοφορία 

και ςτουσ οποίουσ είναι δυνατι θ περαιτζρω διάγνωςθ τθσ βλάβθσ και θ πικανι 

αποκατάςταςι τθσ. 

β. Μεταφορά του οχήματοσ εντόσ τησ Ελληνικήσ Επικράτειασ 

Σε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ του οποίου θ επιτόπια επιςκευι, 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω, δεν είναι δυνατι προςφζρονται κατ’ επιλογιν οι κάτωκι 

καλφψεισ : 

1.  Μεταφορά του οχήματοσ ςτο πληςιέςτερο ςυνεργείο  

i. Μεταφορά του οχιματοσ ςτο πλθςιζςτερο ςυνεργείο του τόπου ςυμβάντοσ 

επιλογισ του αςφαλιςμζνου, εντόσ του Νομοφ ακινθτοποίθςθσ προσ 

αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ. 

ii. Σε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ, εκτόσ των ορίων του Νομοφ 

του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ του αςφαλιςμζνου, που αυτόσ επιλζξει να 

επιςκευάςει το όχθμά του ςτο πλθςιζςτερο ςυνεργείο αναλαμβάνονται : 

- τα ζξοδα διανυκτζρευςθσ του αςφαλιςμζνου και των επιβατϊν που 

ςυμμετείχαν ςτο αρχικό ταξίδι κατά μζγιςτο μζχρι τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ μζχρι 

το ποςό των 80 ευρϊ ανά άτομο τθ νφκτα με μζγιςτο ποςό τα διακόςια πενιντα 

ευρϊ (250) ςυνολικά ανά περιςτατικό, εφόςον θ ηθμία δεν μπορεί να επιςκευαςτεί 

αυκθμερόν, 

iii. Σε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ λόγω ζλλειψθσ καυςίμων θ 

Εταιρία δεν αναλαμβάνει τθν μεταφορά καυςίμων αλλά τθν μεταφορά του 

οχιματοσ ςτο πλθςιζςτερο πρατιριο ανεφοδιαςμοφ καυςίμων. Εκεί 

ςταματά κάκε άλλθ υποχρζωςθ εξυπθρζτθςθσ. 
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Θ’ (εναλλακτικά) 

2.  Μεταφορά του οχήματοσ ςε ςυνεργείο επιλογήσ του αςφαλιςμένου 

i. Μεταφορά του οχιματοσ ςε ςυνεργείο επιλογισ του αςφαλιςμζνου : 

- είτε ςτον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ του, ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ, ςφμφωνα με τθν 

διεφκυνςθ που αναγράφεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. 

- είτε ςτον τόπο αρχικοφ προοριςμοφ εντόσ τθσ Ελλάδασ, εφόςον βρίςκεται ςε 

ταξίδι. 

ii. Σε περίπτωςθ μεταφοράσ του οχιματοσ ςφμφωνα με τθν ανωτζρω 

παράγραφο, αναλαμβάνονται : 

- τα ζξοδα μεταφοράσ των επιβατϊν που ςυμμετείχαν ςτο αρχικό ταξίδι, ςτον τόπο 

τελικισ μεταφοράσ του οχιματοσ που επζλεξε ο αςφαλιςμζνοσ, (τόποσ κατοικίασ ι 

τόποσ προοριςμοφ) με ανϊτατο κόςτοσ ανά άτομο το ποςό των ςαράντα ευρϊ 

(€40), μόνο εφόςον το όχθμα ακινθτοποιικθκε εκτόσ των ορίων του Νομοφ μόνιμθσ 

κατοικίασ του αςφαλιςμζνου. 

iii. θτά τονίηεται ότι οι δυο ανωτζρω καλφψεισ του άρκρου 2 παρζχονται κατ’ 

επιλογιν. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ επιλογι του ςυνεργείου γίνεται 

αποκλειςτικά και μόνο με ευκφνθ του αςφαλιςμζνου. Θ Εταιρία δεν 

αναλαμβάνει καμία ευκφνθ ςε ότι αφορά τθν καταλλθλότθτα του 

ςυνεργείου , τα μζςα αυτοφ ι τον απαιτοφμενο χρόνο και κόςτοσ 

αποκατάςταςθσ τθσ ηθμιάσ. 

iv. Σε περίπτωςθ που το αςφαλιςμζνο όχθμα ακινθτοποιθκεί ςε χαράδρα, 

λίμνθ, ποταμό, κάλαςςα, λάςπθ, άμμο ι ςε οποιοδιποτε άλλο μζροσ όπου θ 

πρόςβαςθ των οχθμάτων οδικισ βοικειασ δεν είναι εφικτι ι και απαιτείται 

ειδικό όχθμα όπωσ ανυψωτιρασ, ειδικό ρυμουλκό ερπυςτριοφόρο όχθμα 

κ.α. για τθν ανζλκυςι του , θ Εταιρία αναλαμβάνει το ανϊτατο κόςτοσ των 

τετρακοςίων ευρϊ (€400) ανά περιςτατικό. Σε όλεσ τισ ειδικζσ αυτζσ 

περιπτϊςεισ χριςθσ άλλων εξειδικευμζνων μζςων πλθν αυτϊν που διακζτει 

θ Εταιρία, θ ευκφνθ επιλογισ του μζςου και οι ενδεχόμενεσ ςυνζπειεσ τθσ 

εξυπθρζτθςθσ αναλαμβάνονται από τον ίδιο τον αςφαλιςμζνο. 

 

γ.  Μεταφορά του οχήματοσ ςτο Εξωτερικό  

Σε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ ςε μια από τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ 

,που περιγράφονται ςτα γεωγραφικά όρια του παρόντοσ , και εφόςον θ ηθμιά δεν 

μπορεί να αποκαταςτακεί επιτόπου, προςφζρονται οι κάτωκι καλφψεισ : 
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1.  Μεταφορά του οχήματοσ ςτο πληςιέςτερο ςυνεργείο 

i. Μεταφορά του οχιματοσ ςτο πλθςιζςτερο ςυνεργείο του τόπου ςυμβάντοσ 

επιλογισ του αςφαλιςμζνου, προσ αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ. 

ii. Σε περίπτωςθ που θ ηθμιά δεν μπορεί να επιςκευαςτεί αυκθμερόν 

αναλαμβάνονται τα ζξοδα διανυκτζρευςθσ όλων των επιβατϊν που 

ςυμμετείχαν ςτο αρχικό ταξίδι κατά μζγιςτο μζχρι τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ 

μζχρι το ποςό των εκατόν είκοςι ευρϊ (€120) ανά άτομο τθ νφκτα με μζγιςτο 

ποςό τα εξακόςια ευρϊ (€600) ςυνολικά ανά περιςτατικό. 

2. Επαναπατριςμόσ οχήματοσ ςτην Ελλάδα 

i. Σε περίπτωςθ που θ ηθμιά δεν μπορεί να επιςκευαςτεί εντόσ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν, θ Εταιρία αναλαμβάνει τα ζξοδα επιςτροφισ του 

οχιματοσ ςε ςυνεργείο επιλογισ του αςφαλιςμζνου ςτον τόπο μόνιμθσ 

κατοικίασ του ςτθν Ελλθνικι επικράτεια. 

ii. Σε περίπτωςθ μεταφοράσ του οχιματοσ ςφμφωνα με τθν ανωτζρω 

παράγραφο Β1 αναλαμβάνονται τα ζξοδα επιςτροφισ ςτθν Ελλάδα, όλων 

των επιβατϊν που ςυμμετείχαν ςτο αρχικό ταξίδι με ανϊτατο κόςτοσ ανά 

άτομο το ποςό των τετρακοςίων πενιντα (450) ευρϊ. 

 

δ. Απώλεια κλείδων 

Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ κλειδϊςει τα κλειδιά του ςτο εςωτερικό του 

οχιματόσ του ι ςε περίπτωςθ απϊλειασ των κλειδιϊν αυτοφ εάν βρίςκεται ςτο 

τόπο μόνιμθσ κατοικίασ του, ο πάροχοσ υπθρεςιϊν φροντίηει και αποηθμιϊνει το 

κόςτοσ τθσ επιςτροφισ ταξί από τον τόπο ακινθτοποίθςθσ ζωσ τθν κατοικία του 

αςφαλιηόμενου, ζωσ και € 60 κατ 'ανϊτατο όριο. Σε περίπτωςθ που ο 

αςφαλιςμζνοσ επικυμεί τθν μεταφορά του οχιματοσ του, ο πάροχοσ υπθρεςίασ 

αναλαμβάνει τθν μεταφορά του οχιματοσ, εφόςον θ διαδικαςία μεταφοράσ δεν 

εγκυμονεί κινδφνουσ πρόκλθςθσ ηθμιϊν και κατόπιν υπογραφισ εκ μζρουσ του 

αςφαλιςμζνου υπεφκυνθσ διλωςθσ ανάλθψθσ τθσ ευκφνθσ, ςε οποιαδιποτε 

περίπτωςθ πρόκλθςθσ ηθμιϊν ςτο όχθμα, ςε ςυνεργείο επιλογισ του 

αςφαλιςμζνου, εντόσ των ορίων του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ του, το αργότερο 

εντόσ τριϊν θμερϊν. 

 

ε. Αδυναμία Οδήγηςησ 

Στισ περιπτϊςεισ που ο αςφαλιςμζνοσ δεν ζχει τθν ικανότθτα να οδθγιςει λόγω 

κάποιου προβλιματοσ υγείασ ι λόγω κατανάλωςθσ αλκοόλ το οποίο επθρεάηει τθν 
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ικανότθτα του να οδθγιςει, ο πάροχοσ βοθκείασ αναλαμβάνει να οργανϊςει ι να 

καλφψει τα ζξοδα τθσ μεταφοράσ του αςφαλιςμζνου. 

Σε περιπτϊςεισ που για τουσ παραπάνω λόγουσ ο αςφαλιςμζνοσ δεν δφναται να 

οδθγιςει, ο πάροχοσ μεταφζρει το όχθμα από το ςθμείο ςτθν οικία του 

αςφαλιςμζνου και καλφπτει ειςιτιρια επιςτροφισ ι ζξοδα ταξί ςτθν μόνιμθ 

κατοικία του ι ςτο τόπο προοριςμοφ του αξίασ ζωσ του καλυπτόμενου  € 50κατ 

'ανϊτατο όριο.  

Θ εν λόγω παροχι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζωσ δφο (2) φορζσ ανά ετιςια 

αςφαλιςτικι περίοδο. 

 

ςτ. Παύςη τησ υποχρέωςησ παροχήσ οδικήσ βοήθειασ 

Πταν το αςφαλιςμζνο όχθμα μεταφερκεί ςτον τόπο επικυμίασ του – αςφαλιςμζνου 

δικαιοφχου, παφει θ υποχρζωςθ τθσ Εταιρίασ προσ τον αςφαλιςμζνο για το 

ςυγκεκριμζνο περιςτατικό. Εάν ο αςφαλιςμζνοσ ηθτιςει νζα μεταφορά, αυτι δεν 

καλφπτεται από το παρόν αςφαλιςτιριο και ο αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να 

καλφψει εξ ιδίων το κόςτοσ του οχιματοσ δθμοςίασ χριςεωσ, που κα 

χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για τθ νζα μεταφορά προσ περαιτζρω εξυπθρζτθςθ 

του αςφαλιςμζνου. 

 

ζ. Νομικέσ Παροχέσ ςε περίπτωςη Τροχαίου Ατυχήματοσ ςτο Εξωτερικό 

1. Νομική Προςταςία ςτο Εξωτερικό  

Θ Εταιρία αναλαμβάνει ςε περίπτωςθ  αυτοκινθτιςτικοφ ατυχιματοσ , τα 

ενδεχόμενα ζξοδα υπεράςπιςθσ του αςφαλιςμζνου προκειμζνου να αποφευχκεί θ 

φυλάκιςι του, μζχρι του ποςοφ των τριϊν χιλιάδων (3.000) Ευρϊ. 

2. Ποινική Εγγύηςη ςτο Εξωτερικό 

Θ Εταιρία ςε περίπτωςθ  αυτοκινθτιςτικοφ ατυχιματοσ, αναλαμβάνει τθν καταβολι 

εγγφθςθσ για τθν αποφυλάκιςθ του αςφαλιςμζνου μζχρι του ποςοφ των τριϊν 

(3.000) Ευρϊ.  Ο αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν Εταιρία το 

καταβλθκζν ποςό τθσ εγγφθςθσ εντόσ (3) τριϊν μθνϊν. 
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ι. Εξοφλήςεισ 

Σε περίπτωςθ επζλευςθσ τθσ αςφαλιςμζνθσ ηθμιάσ, ο αςφαλιςμζνοσ ι 

οποιοςδιποτε ενεργεί αντί αυτοφ οφείλει να ζλκει ςε άμεςθ επαφι με το κζντρο 

βοθκείασ τθσ Εταιρίασ ςτθν Ακινα προσ αναγγελία τθσ ηθμίασ. Ζτςι δεν 

αναλαμβάνονται ι δεν εξοφλοφνται δαπάνεσ που δεν ςυνδζονται με τισ 

προβλεπόμενεσ καλφψεισ του παρόντοσ ι δεν εγκρίκθκαν από τθν Εταιρία, αφοφ 

ορίηεται ότι το παρόν αςφαλιςτιριο δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να κεωρθκεί 

ότι δίδει ςτον αςφαλιςμζνο το δικαίωμα να ηθτιςει ι να ςυμφωνιςει παροχι 

υπθρεςιϊν από οποιονδιποτε τρίτο και να απαιτιςει ςτθ ςυνζχεια από τθν Εταιρία 

το ποςό που κατζβαλε ι υποςχζκθκε να καταβάλλει προσ τουσ εν λόγω τρίτουσ. Οι 

κατά το παρόν αςφαλιςτικζσ καλφψεισ παρζχονται μόνο ςε είδοσ και όχι ςε χριμα, 

εκτόσ εάν διαφορετικά προβλζπεται ςτο παρόν αςφαλιςτιριο, μζςω των 

ςυνεργατϊν τθσ Εταιρίασ ςτισ χϊρεσ που περιλαμβάνονται ςτα κατά το παρόν 

γεωγραφικά όρια τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, εκτόσ από τθ περίπτωςθ όπου θ 

Εταιρία , δεν είναι ςε κζςθ να εξυπθρετιςει τον αςφαλιςμζνο μζςω του Δικτφου 

των ςυνεργατϊν του, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι , θ Εταιρία 

ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον αςφαλιςμζνο τθν καταβολι από τον ίδιο τθσ 

δαπάνθσ για τισ απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ και τθν αποςτολι των ςχετικϊν 

παραςτατικϊν ςτθν Εταιρία. Θ Εταιρία καταβάλλει ςτον αςφαλιςμζνο ςτθν 

περίπτωςθ αυτι τισ εν λόγω δαπάνεσ, μόνο εφόςον αυτι ζχει δϊςει τθν ζγκριςι 

του πριν από τθν πραγματοποίθςθ των δαπανϊν αυτϊν ςτον αςφαλιςμζνο. Τζτοιεσ 

καταβολζσ αποηθμιϊςεων από τθν Εταιρία, γίνονται ςτθν ζδρα τθσ ςτθν Ακινα 

εντόσ 15 εργάςιμων θμερϊν από τθν ςτιγμι αναγνϊριςισ τθσ δια εγγράφου τθσ και 

άνευ επιφφλαξθσ τθσ υποχρζωςισ τθσ προσ πλθρωμι αποηθμίωςθσ ι από τθν 

ςτιγμι που κα τθσ δοκεί τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ, που τθν υποχρεϊνει να 

αποηθμιϊςει. Θ Εταιρία δεν υποχρεοφται ςτθν καταβολι τόκων ςτο ποςό τθσ 

αποηθμίωςθσ πριν τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ πλθρωμισ που ορίηεται ςτθν 

παραπάνω παράγραφο. Ο αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν Εταιρία 

τα πρωτότυπα των ςχετικϊν νόμιμων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα ζγγραφα 

κρατοφνται από τθν Εταιρία. Σε περίπτωςθ μερικισ αποηθμίωςθσ θ Εταιρία κα 

επιςτρζφει τα πρωτότυπα ζγγραφα, αφοφ προθγουμζνωσ ςθμειωκεί ςτα ζγγραφα 

θ θμερομθνία πλθρωμισ και το ποςό που καταβλικθκε. Κάκε αποηθμίωςθ 

καταβάλλεται ςε ευρϊ, του οποίου θ αντιςτοιχία προσ το νόμιςμα του κράτουσ που 

τυχόν ζγινε θ δαπάνθ υπολογίηεται κατά τθν θμζρα που ζγινε θ δαπάνθ από τον 

αςφαλιςμζνο και όχι κατά τθν θμζρα καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ από τθν Εταιρία, 

με βάςθ τθν τιμι αγοράσ ξζνων χαρτονομιςμάτων τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Με 

τον διακανονιςμό τθσ ηθμιάσ, καμία μεταγενζςτερθ αξίωςθ για τθν ίδια αιτία δεν κα 

επανεξετάηεται. 
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Δ. Εξαιρέςεισ 

1) Οι καλφψεισ ταξιδιωτικισ βοικειασ παρζχονται για ταξίδια διάρκειασ όχι 

μεγαλφτερθσ των ενενιντα 90 ςυνεχϊν θμερϊν τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και τισ χϊρεσ 

του εξωτερικοφ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα γεωγραφικά όρια. Ζτςι διευκρινίηεται 

ότι δεν καλφπτονται ηθμιζσ ατυχιματα: 

α) που επζρχονται ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, όπου ο αςφαλιςμζνοσ 

διατθρεί δεφτερθ μόνιμθ κατοικία, ι και, 

β) είναι φοιτθτισ ι εργαηόμενοσ με αποτζλεςμα να πραγματοποιεί 

επαναλαμβανόμενα ταξίδια ζχοντασ τον ίδιο τόπο προοριςμοφ, διάρκειασ 

μεγαλφτερθσ των ενενιντα (90) ςυνεχόμενων θμερϊν, 

γ) ατόμων μθ ζχοντα μόνιμθ διεφκυνςθ κατοικίασ εντόσ τθσ Ελλάδοσ. 

2) Επί πλζον δεν καλφπτονται ατυχιματα, και εν γζνει ηθμιζσ ςυνζπεια : 

α) Ρολζμων, ειςβολϊν, ενεργειϊν αλλοδαποφ ι θμεδαποφ εχκροφ, 

εχκροπραξιϊν (είτε ςε πόλεμο είτε όχι), εμφυλίου πολζμου, εξεγζρςεων, 

κοινωνικϊν αναταραχϊν, τρομοκρατίασ ι ςτρατιωτικισ εξουςίασ, πολιτικϊν 

ταραχϊν. 

β) Αυτοτραυματιςμϊν εκ προκζςεωσ, ςυμμετοχισ του αςφαλιςμζνου ςε 

εγκλθματικζσ πράξεισ. 

γ) Συμμετοχισ του αςφαλιςμζνου ςε ςτοιχιματα, ι επιδείξεισ ι αγϊνεσ 

ταχφτθτασ με μθχανικά μζςα. 

δ) Συμμετοχισ ςε επαγγελματικοφσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ ι ςε προετοιμαςία 

αγϊνων, εκνικοφ ι διεκνοφσ χαρακτιρα, αςφαλιςμζνων που είναι εγγεγραμμζνοι 

ςε ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ / ςυλλόγουσ. 

ε) Χριςθσ ναρκωτικϊν ουςιϊν, μζκθσ ι χρόνιου αλκοολιςμοφ. 

ςτ) Αμζςωσ ι εμμζςωσ προξενθκείςεσ ι αποδιδόμενεσ ι προερχόμενεσ εξ’ 

ιονιηουςϊν ακτινοβολιϊν ι εκ μόλυνςθσ λόγω ραδιενζργειασ από οποιοδιποτε 

πυρθνικό καφςιμο ι από οποιοδιποτε πυρθνικό απόρριμμα ι άλλα πυρθνικά 

αντικείμενα. 

η) Ψυχολογικϊν, ψυχιατρικϊν αςκενειϊν, διανοθτικϊν, ψυχικϊν, 

νευροφυτικϊν διαταραχϊν και επιλθπτικϊν κρίςεων που ςυντζλεςαν ςτθν 

επζλευςθ του τροχαίου ατυχιματοσ.  

θ) Ατυχιματοσ που θ επζλευςι του ςυμβαίνει κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ 

διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ οποιαςδιποτε χϊρασ ι 

οργανιςμοφ. 
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3) Οι καλφψεισ οδικισ βοικειασ παρζχονται για ταξίδια διάρκειασ όχι μεγαλφτερθσ 

των ενενιντα (90) ςυνεχϊν θμερϊν τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και τισ χϊρεσ του 

εξωτερικοφ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα γεωγραφικά όρια. Μοναδικι εξαίρεςθ 

αποτελεί μόνο θ παροχι οδικισ βοικειασ ςτο εξωτερικό και ςυγκεκριμζνα θ 

μεταφορά του οχιματοσ ςτο πλθςιζςτερο ςυνεργείο του τόπου ςυμβάντοσ, 

ςυνεπεία βλάβθσ ι ατυχιματοσ, με μζγιςτο ςυνολικό όριο εξυπθρετιςεων τισ τρεισ 

(3) φορζσ ετθςίωσ. Εκεί παφει θ υποχρζωςθ τθσ Εταιρίασ για οποιαδιποτε άλλθ 

κάλυψθ του παρόντοσ αςφαλιςτθρίου. 

4) Οι κατά το παρόν αςφαλιςτικζσ καλφψεισ δεν ιςχφουν ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α. Εάν το αςφαλιςμζνο όχθμα οδθγείται από πρόςωπο το οποίο δεν κατζχει 

τθν κατά τον νόμο άδεια ικανότθτασ οδιγθςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν κατθγορία του 

οχιματοσ. 

β. Εάν το αςφαλιςμζνο όχθμα οδθγείται χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του κυρίου ι 

του νόμιμου κατόχου του. Διευκρινίηεται ωςτόςο ότι καλφπτεται θ περίπτωςθ 

ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ εξαιτίασ ατυχιματοσ ι βλάβθσπου ςυνζβθ, ενϊ το 

όχθμα είχε κλαπεί, εφ’ όςον θ κλοπι είχε δθλωκεί ςτισ αςτυνομικζσ αρχζσ. 

γ. Εάν το αςφαλιςμζνο όχθμα οδθγείται παράνομα, όπωσ χωρίσ άδεια 

κυκλοφορίασ ι χωρίσ πινακίδεσ, ι κατά παράβαςθ οποιαςδιποτε διάταξθσ 

υποχρεωτικοφ χαρακτιρα. 

δ. Εάν ο οδθγόσ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ προκάλεςε τθ ηθμιά, επειδι 

οδθγοφςε υπό τθν επίδραςθ εκελοντικισ κατανάλωςθσ αλκοόλ, τοξικϊν ουςιϊν, 

ναρκωτικϊν ι φαρμάκων που λιφκθκαν χωρίσ ιατρικι ςυνταγι ι ςε υπερβολικι 

δόςθ. 

ε. Εάν ο αςφαλιςμζνοσ ενιργθςε με δόλο ι επιχείρθςε από πρόκεςθ 

ενζργεια, θ οποία κατζλθξε ςτθ ηθμιά. 

ςτ. Πταν θ αίτθςθ βοικειασ υποβάλλεται κατά τθ διάρκεια πολεμικισ 

περιόδου και/ι βρίςκεται ςε άμεςθ ι ζμμεςθ ςυνάφεια προσ τρομοκρατικζσ 

ενζργειεσ, πόλεμο κθρυγμζνο ι ακιρυκτο, εχκρικζσ επιχειριςεισ, εξεγζρςεισ, 

εςωτερικζσ ταραχζσ, ςτάςεισ ι απεργιϊν, που πραγματοποιοφνται με πρόκεςθ τθν 

παρεμπόδιςθ ι τθν παρεμβολι παροχισ υπθρεςιϊν ι παραγωγισ 

η. Εάν το γεγονόσ για το οποίο ηθτείται θ βοικεια ζχει ςυμβεί πριν τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ αςφαλιςτθρίου. 

θ. Πταν το αςφαλιςμζνο όχθμα ςυμμετζχει ςε αγϊνεσ επίςθμουσ ι όχι, 

προπονιςεισ, δοκιμζσ, ςυναγωνιςμοφσ, ακροβαςίεσ, επιδείξεισ ι εορταςτικζσ 

παρελάςεισ ι οδθγείται κατά αποδεδειγμζνα επικίνδυνο τρόπο. 
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κ. Για ηθμιζσ από ςειςμοφσ και γενικά από φυςικά φαινόμενα, που μπορεί 

να προκαλζςουν μεγάλεσ καταςτροφζσ, εφ’ όςον ακόμθ δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

ομαλζσ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ και δυνατότθτα πρόςβαςθσ. 

κ. Για ηθμιζσ που προκαλοφνται ςτα μεταφερόμενα πράγματα κακϊσ και για 

κάκε αποκετικι ηθμιά. 

λ. Σε περίπτωςθ ςυνεπειϊν από τθν ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου ςε 

ςτοιχιματα (επίςθμα ι όχι) κάκε φφςεωσ. 

Εκτόσ των ανωτζρω εξαιρζςεων προςτίκενται και οι πιο κάτω λόγοι εξαιρζςεωσ 

τθσ Οδικισ Βοικειασ: 

α) Ενοικιαηόμενα οχιματα, ΤΑΞΙ, κακϊσ επίςθσ και ρυμοφλκα και ρυμουλκοφμενα 

οχιματα. 

β) Θ Εταιρία δεν αναγνωρίηει ουδεμία ευκφνθ πρόκλθςθσ ηθμιϊν ςε περίπτωςθ 

μεταφοράσ αςυνόδευτου οχιματοσ άνευ υπογραφισ του Συνοδευτικοφ Εντφπου 

Μεταφοράσ από υπαιτιότθτα του αςφαλιςμζνου ι οιοδιποτε προςϊπου ενεργεί 

για λογαριαςμό του. 

γ) Θ Εταιρία δεν είναι υποχρεωμζνθ ςτθν παροχι οδικισ βοικειασ ςε περίπτωςθ 

ολικισ καταςτροφισ όπου το κόςτοσ αποκατάςταςθσ τθσ ηθμιάσ ςτθν Ελλάδα, 

ιςοφται ι υπερβαίνει το 70 % τθσ εμπορικισ αξίασ παρόμοιου οχιματοσ ιδίασ 

μάρκασ, μοντζλου, κυβιςμοφ και θλικίασ ςτθν ελλθνικι αγορά, με αποτζλεςμα θ 

επιςκευι του οχιματοσ να κρίνεται αςφμφορθ ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ 

επίςθμθσ αντιπροςωπείασ τθσ μάρκασ του οχιματοσ ι τον διοριςκζντα 

πραγματογνϊμονα. 

δ) Για ηθμιζσ που προκλικθκαν από τθν παραβίαςθ ρυκμιςτικϊν διατάξεων που 

αφοροφν τον αρικμό μετακινοφμενων ατόμων, βάροσ αντικειμζνων που μπορεί να 

μεταφζρονται ι ο τρόποσ με τον οποίο φορτϊνονταν εφόςον θ παράβαςθ ιταν 

αποκλειςτικι αιτία του ατυχιματοσ ι γεγονόσ που προκάλεςε τθ ηθμιά. 

ε) Θ Εταιρία δεν είναι υποχρεωμζνθ ςτθν παροχι οδικισ βοικειασ αν οι καιρικζσ 

ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ και οι δρόμοι δφςβατοι από πλθμμφρεσ, ομίχλθ, 

κατολιςκιςεισ, χιόνια ι πάγουσ και θ κίνθςθ των κινθτϊν ςυνεργείων και των 

γερανοφόρων οχθμάτων είναι αδφνατθ ακόμθ και με αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ, 

κακϊσ επίςθσ και αν οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν (ςειςμοί, 

κομμζνεσ ι χαλαςμζνεσ γζφυρεσ κλπ.). 

η) Θ Εταιρία δεν είναι υποχρεωμζνθ να μετακινεί ξζνα αυτοκίνθτα προκειμζνου να 

ελευκερωκεί το όχθμα του αςφαλιςμζνου. 
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θ) Εάν ςτο διάςτθμα αναμονισ τθσ οδικισ βοικειασ, ο αςφαλιςμζνοσ εγκαταλείψει 

το όχθμά του θ Εταιρία δεν ευκφνεται για τθν απϊλεια οποιονδιποτε προςωπικϊν 

αντικειμζνων ι εξαρτθμάτων από το όχθμά του. 

κ) Εάν το αςφαλιςμζνο όχθμα υποςτεί βλάβεσ φλασ, κόρνασ, μακρινϊν φϊτων 

μεμονωμζνα, φϊτων πορείασ μεμονωμζνα, θ Εταιρία δεν είναι υποχρεωμζνθ ςτθν 

παροχι οδικισ βοικειασ. 

ι) Θ Εταιρία δεν είναι υποχρεωμζνθ να τοποκετεί αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ. 

κ) Εάν το αςφαλιςμζνο όχθμα ακινθτοποιθκεί ι πρόκειται να μεταφερκεί λόγω 

βλάβθσ ι ατυχιματοσ ςε κάποιο νθςί τθσ Ελλάδοσ ι ςε οποιοδιποτε ςθμείο που για 

τθν εξυπθρζτθςι του απαιτείται μεταφορά με Ferry Boat ιπλοίο , θ Εταιρία οφείλει 

να το εξυπθρετιςει όμωσ θ δαπάνθ του Ferry Boat βαρφνει τον αςφαλιςμζνο. 

λ) Εάν το αςφαλιςμζνο όχθμα βρίςκεται μζςα ςε χαντάκι, χαράδρα, λίμνθ, ποταμό, 

κάλαςςα, λάςπθ ι άμμο μετά από ανατροπι, ολίςκθςθ ι άλλθ οποιαδιποτε αιτία, 

για τθν ρυμοφλκθςθ ι ανζλκυςθ του οποίου απαιτείται ειδικό όχθμα (ανυψωτιρασ, 

ειδικό ρυμουλκό, ερπυςτριοφόρο κλπ.), θ Εταιρία δεν φζρει καμία ευκφνθ και 

παφει κάκε υποχρζωςι τθσ για το ςυγκεκριμζνο περιςτατικό ςε περίπτωςθ που 

παρά τθν προςπάκεια δεν επιτευχκεί θ εξυπθρζτθςθ, Εάν τελικά θ εξυπθρζτθςθ 

επιτευχκεί μζςω εξειδικευμζνων οχθμάτων, πλθν αυτϊν που διακζτει θ Εταιρία , 

των οποίων θ επιλογι βαρφνει τον ίδιο τον αςφαλιςμζνο και λόγω των ειδικϊν 

ςυνκθκϊν που επικρατοφν υποςτεί το αςφαλιςμζνο όχθμα ηθμιζσ, θ Εταιρία δεν 

φζρει καμία ευκφνθ καταβολισ αποηθμίωςθσ. 

μ) Θ Εταιρία δεν είναι υποχρεωμζνθ ςτθν παροχι οδικισ βοικειασ όταν αυτι είναι 

αδφνατθ λόγω ακινθτοποίθςθσ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ, ςε υπόγειο, ιςόγειο ι 

άλλο ςτακμό αυτοκινιτων, όπωσ πιλοτι πολυκατοικίασ, ι γενικότερα χϊρο όπου θ 

πρόςβαςθ είναι αδφνατθ ι εγκυμονεί κινδφνουσ τόςο για το αςφαλιςμζνο όχθμα 

όςο και για το όχθμα τθσ οδικισ βοικειασ. 

ν) Θ Εταιρία δεν είναι υποχρεωμζνθ ςτθν μεταφορά αςφαλιςμζνου οχιματοσ, 

εφόςον θ βλάβθ του επιςκευάηεται επί τόπου ι ςτθ παροχι βοικειασ για βλάβθ 

που δεν εμποδίηει το όχθμα να κινθκεί αςφαλϊσ μζχρι το πλθςιζςτερο ςυνεργείο. 

ξ) Εξαιροφνται τθσ μεταφοράσ οχιματα τα οποία ζχουν υποςτεί μετατροπζσ άνευ 

ζγκριςθσ του καταςκευαςτι μετά τθν αγορά τουσ ςτο επίπεδο των ελατθρίων, 

αμορτιςζρ ι οποιουδιποτε άλλου ςθμείου του οχιματοσ με αποτζλεςμα να μθν 

είναι εφικτι ι να εγκυμονεί κινδφνουσ πρόκλθςθσ ηθμιϊν θ μεταφορά αυτϊν. 

ο) θτά δεν καλφπτονται περιπτϊςεισ εξυπθρζτθςθσ ςε αςφαλιςμζνο όχθμα το 

οποίο κινείται εκτόσ δθμοςίασ ι κοινόχρθςτθσ ιδιωτικισ οδοφ, όπωσ αναφζρεται 

ςτο χάρτθ του Υπ. Συγκοινωνιϊν.  
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5.2. Τιμολόγηςη Προΰόντοσ 

Αφοφ είδαμε τουσ όρουσ ενόσ προϊόντοσ οδικισ βοικειασ και φροντίδασ 

ατυχιματοσ, κα μελετιςουμε τθν μζκοδο τιμολόγθςθσ μιασ ανταςφαλίςτριασ 

εταιρείασ που επικυμεί να κατακζςει προςφορά για το εν λόγω προϊόν ςε μια 

αςφαλιςτικι εταιρεία, τθσ οποίασ ο ςτόλοσ εκτιμάται ςτα  100.000 αςφαλιςμζνα ςε 

αυτι οχιματα. Οι δφο βαςικοί δείκτεσ που κα πρζπει να υπολογιςκοφν είναι θ 

ςυχνότθτα ηθμιϊν (Claims Frequency) του προϊόντοσ, θ οποία υπολογίηεται 

διαιρϊντασ τον εκτιμϊμενο αρικμό ηθμιϊν του προϊόντοσ (κατ’ εκτίμθςθ 

υπολογιςμόσ με βάςθ τθν ιςτορικότθτα ηθμιϊν ανάλογων προϊόντων) με τον 

εκτιμϊμενο  αρικμό των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων (ςτθν περίπτωςθ μασ 

100.000) και το Μζςο κόςτοσ ανά ηθμιά (Average Claim Cost) υπολογίηεται 

διαιρϊντασ το ςυνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ ηθμιϊν με τον ςυνολικό αρικμό των 

εκτιμϊμενων ηθμιϊν. 

Ρολλαπλαςιάηοντασ τουσ δφο δείκτεσ που μόλισ αναφζραμε, προκφπτει o 

υπολογιςμόσ του Burning Cost ratio ι Burn Cost per Unit, το οποίο αποτελεί τθ βάςθ 

για τον υπολογιςμό του Τεχνικοφ Αςφαλίςτρου (Technical Premium). Ωσ Burn cost 

per unit ορίηεται το ποςό των ηθμιϊν που κα πρζπει να καλφψει ο λιπτθσ του 

κινδφνου, ο Ανταςφαλιςτισ ςτθν περίπτωςθ μασ, ανά αςφαλιςμζνο όχθμα. 

Συνεπϊσ, ζχουμε:  

Burn Cost per Unit = Claims Frequency * Average Claim Cost 

= (Total estimated No of Claims)/ (Total estimated No of Policies) *(Total estimated 

Claim Costs)/ (Total estimated No of Claims) = 

= (Total estimated Claim Cost)/ (Total estimated No of Policies) 

Σε αυτό το ποςό, κα πρζπει να υπολογιςτεί το διαχειριςτικό κόςτοσ υπθρεςίασ. 

Λαμβάνουμε υπ’ όψιν μασ, το εργατικό κόςτοσ τθλεφωνικοφ κζντρου που 

ςτελεχϊνεται από expert agents 24/7, τθν παραγωγικότθτα τουσ κακϊσ και τα 

οριςμζνα μεταβλθτά ζξοδα ( hardware, salaries etc). 

Τζλοσ, για τον υπολογιςμό του Τεχνικοφ Αςφαλίςτρου (Technical Premium), κα 

πρζπει να οριςτεί το Ρερικϊριο Κζρδουσ (Profit Margin) που επικυμεί ο 

Ανταςφαλιςτισ και αποτελεί το ελάχιςτο ποςοςτό κζρδουσ που επικυμεί θ 

ανταςφαλίςτρια εταιρεία και ορίηει τθν ελάχιςτθ αποηθμίωςθ που επικυμεί να ζχει 

ο Ανταςφαλιςτισ για τον κίνδυνο που ενδζχεται να αναλάβει.  
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SINGLE YEAR VIEW RSA (Towing & Repair on the spot) ACC. Care

BUSINESS VOLUME
Number of units 100.000,00 100.000,00

ACTUARIAL & STATISTICAL DATA
Frequency per Product 25% 23%

External cost per file/claim (Severity) 35 27

Premium/ Burn Cost per unit 8,75 6,21

Number of files per benefit/product per year 25.000 23.000
FRONT OFFICE VARIABLE COSTS / FTE
FRONT OFFICE PRODUCTIVITY (nb cases / FTE / year) 6.000,00 5.600,00

FO Labor costs (base salary + company costs / FTE / year) 14.000 14.000,00

Other variable costs in % of FO labor costs 13,00% 0%

Other variable costs ( hardware, … / FTE/y) - amount 15.000 0,00

Front Office Variable costs / FTE  / year 29.000 14.000
FIXED COSTS LOADING (per Front Office FTE) 198,60% 84,80%

Fixed Overhead (% variable FO costs) 57.594 11.873

Full cost / FTE / year (incl. direct, indirect & structure overhead) 86.594 25.873
PRICING OF SERVICE 
Variable cost / file 
 4,83 2,50

Fixed / file 9,60 2,12

Full Operational cost per file 14,43 4,62
OTHER PRICE ELEMENTS (margin, commissions, fronting, …)
Profit margin 15% 15%

Tariff for external costs 10,29 7,31

Tariff for handling costs 3,608 1,063

Calculated Tariff (Final Technical Premium) 13,90 8,37
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