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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν παξφλ εξεπλεηηθφ ζχγγξακκα παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηεο απνζεκαηνπνίεζεο 

θαζψο θαη ηηο κεζνδνινγίεο ζρεκαηηζκνχ απνζεκάησλ ζηηο γεληθέο αζθαιίζεηο. Ο 

βαζηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζνπκε απηέο ηηο κεζνδνινγίεο  

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαδνζηαθψλ 

κνληέισλ. Αξρηθά δίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηεο Διιεληθήο Αζθαιηζηηθήο Αγνξάο 

παξαζέηνληαο ζηνηρεία απφ πίλαθεο, ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ 

ειιεληθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ 

Solvency ΗΗ θαζψο θαη ηε κεηαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Απηφ πνπ αθνινπζεί 

είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 3/133/18-11-

2008 πνπ φξηζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο 

Αζθάιηζεο θαζψο θαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ησλ 

απνζεκάησλ ζηεξηδφκελνη ζηα αληίζηνηρα κνληέια. ηελ ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη κε 

παξαδείγκαηα νη ηέζζεξηο παξαδνζηαθέο κέζνδνη εχξεζεο ησλ απνζεκάησλ 

βαζηζκέλνη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ έθβαζε απνηειεζκάησλ γηα ηελ 

θαιχηεξε κέζνδν πξνζέγγηζεο  ζρεκαηηζκνχ ησλ απνζεκάησλ. Μέζα απ‟ απηήλ ηε 

δηαδηθαζία, γίλεηαη εθηίκεζε νξηζκέλσλ παξαγφλησλ κέζα ζ‟ έλα πεξηβάιινλ 

ραξαθηεξηζκέλν κε ππνζέζεηο θαη ζπλζήθεο, δεδνκέλνπ φηη νη δεκίεο δελ 

εμειίζζνληαη νκαιά θαη ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο ζθαικάησλ θαη απφθιηζεο απφ ηελ 

πξαγκαηηθή εμέιημε ησλ απνζεκάησλ. εκαληηθή επίζεο είλαη ε  πξνζαξκνγή ησλ 

εηαηξηψλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ Νένπ Δπνπηηθνχ Καλνληζκνχ Solvency II, ε νπνία 

πξνβιέπεηαη λα είλαη έληνλε θαη απαηηεηηθή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο.  Έηζη παξαηίζεληαη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2009/138/ΔΚ  κε 

επηκέξνπο θαη‟ άξζξν παξαηεξήζεηο γηα ηα απνζέκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ 

θαηά Εεκηψλ. Σέινο, ζα δνζνχλ ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζχγθξηζε ησλ ηεζζάξσλ 

παξαδνζηαθψλ κνληέισλ θαη ηνπο ιφγνπο ηεο επξείαο ρξήζεο απηψλ απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνραζηηθά κνληέια.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο βαζηθφο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ησλ κεζφδσλ 

απνζεκαηνπνίεζεο ζηηο γεληθέο αζθαιίζεηο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ παξαδνζηαθψλ κνληέισλ πνπ ζα 

αλαπηχμνπκε. Όκσο, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

απνζεκαηνπνίεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαιχζνπκε ηε θχζε θαη ηνπο θιάδνπο ησλ 

γεληθψλ αζθαιίζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηνλ φξν ηεο „αζθάιηζεο‟ θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηνλ φξν ησλ „γεληθψλ αζθαιίζεσλ‟ είλαη απαξαίηεην λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ. Υσξίο θίλδπλν δελ ζα ππήξρε αλάγθε γηα 

αζθάιηζε. Κίλδπλνο ζηελ αζθαιηζηηθή ηερληθή νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη 

λα ζπκβεί θάπνην γεγνλφο, πνπ ζαλ ζπλέπεηά ηνπ ζα έρεη ηε κείσζε ηεο πεξηνπζίαο 

θάπνηνπ πξνζψπνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ θηλδύλσλ έρεη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, θαη 

είλαη απηνί νη θίλδπλνη θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ αζθαιηζηηθή 

αγνξά θαη επνκέλσο θαη ηελ αλαινγηζηηθή επηζηήκε. Ζ έλλνηα ηεο αζθάιηζεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ.1 λ.2496/1997 είλαη: «Με ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ε 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε (αζθαιηζηήο) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη, 

έλαληη αζθαιίζηξνπ, ζηνλ ζπκβαιιφκελφ ηεο (ιήπηε ηεο αζθάιηζεο) ή ζε ηξίηνλ, 

παξνρή (αζθάιηζκα) ζε ρξήκα ή, εθφζνλ ππάξρεη εηδηθή ζπκθσλία, άιιε παξνρή ζε 

είδνο, φηαλ επέιζεη ην πεξηζηαηηθφ απφ ην νπνίν ζπκθσλήζεθε λα εμαξηάηαη ε 

ππνρξέσζή ηνπ (αζθαιηζηηθή πεξίπησζε)». Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε είλαη ε 

ζχκβαζε εθείλε, θαηά ηελ νπνία ν αζθαιηζηήο παξέρεη αζθαιηζηηθή πξνζηαζία 

(αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ) έλαληη αζθαιίζηξνπ.  

Οη γεληθέο αζθαιίζεηο απαηηνχλ κηα πην ιεπηνκεξή θαηεγνξηνπνίεζε αθνχ 

πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε πνηθηιία ζπκβνιαίσλ θαη θαιχςεσλ. Σα είδε ησλ γεληθψλ 

αζθαιίζεσλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαηά θιάδν σο αθνινχζσο:  

1. Αηπρήκαηα (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη νη επαγγεικαηηθέο 

αζζέλεηεο). 

Πεξηιακβάλεη παξνρέο θαη' απνθνπή, πεξηνδηθέο παξνρέο απνδεκηψζεσλ, 

ζπλδπαζκνί ησλ αλσηέξσ, κεηαθεξφκελα πξφζσπα 

2. Αζζέλεηεο. Πεξηιακβάλεη παξνρέο θαη' απνθνπή, πεξηνδηθέο παξνρέο 

απνδεκηψζεσλ, ζπλδπαζκνί ησλ αλσηέξσ 
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3. Υεξζαία νρήκαηα (εθηφο ζηδεξνδξνκηθψλ). Πεξηιακβάλεη θάζε δεκία πνπ 

πθίζηαληαη ρεξζαία νρήκαηα απηνθηλνχκελα, ρεξζαία νρήκαηα κε απηνθηλνχκελα. 

4. ηδεξνδξνκηθά νρήκαηα. Πεξηιακβάλεη θάζε δεκία πνπ πθίζηαληαη απηά. 

5. Αεξνζθάθε. Πεξηιακβάλεη θάζε δεκία πνπ πθίζηαληαη απηά. 

6. Πινία (ζαιάζζηα, ιηκλαία, θαη πνηάκηα ζθάθε). Πεξηιακβάλεη θάζε δεκία πνπ 

πθίζηαληαη πνηάκηα ζθάθε, ιηκλαία ζθάθε, ζαιάζζηα ζθάθε. 

7. Μεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εκπνξεχκαηα, νη απνζθεπέο 

θαη θάζε άιιν αγαζφ). Πεξηιακβάλεη θάζε δεκία πνπ πθίζηαληαη ηα κεηαθεξφκελα 

εκπνξεχκαηα ή απνζθεπέο ή άιια αγαζά αλεμάξηεηα απφ ην κεηαθνξηθφ κέζν. 

8. Ππξθατά θαη ζηνηρεία ηεο θχζεσο. Πεξηιακβάλεη θάζε δεκία πνπ πθίζηαληαη ηα 

αγαζά κε εμαίξεζε ησλ αγαζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θιάδνπο 3 κέρξη θαη 7, 

εθφζνλ πξνμελήζεθε απφ ππξθατά, έθξεμε, Θχειια, άιια ζηνηρεία ηεο θχζεο εθηφο 

απφ ηελ ζχειια, Ππξεληθή ελέξγεηα, Καζίδεζε εδάθνπο 

9. Λνηπέο δεκίεο αγαζψλ. Πεξηιακβάλεη θάζε δεκηά ζε αγαζά, κε εμαίξεζε ησλ 

αγαζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θιάδνπο 3 κέρξη θαη 7, εθφζνλ πξνμελήζεθαλ 

απφ ραιάδη ή παγεηφ θαζψο θαη απφ άιιν γεγνλφο, φπσο θινπή θαη εθφζνλ ε αηηία 

ηεο δεκηάο δελ ππάγεηαη ζηνλ θιάδν 8. 

10. Αζηηθή επζχλε απφ ρεξζαία απηνθίλεηα νρήκαηα. Πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο 

αζηηθή επζχλε γηα αηπρήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ρξήζε απηνθηλήησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα. 

11. Αζηηθή επζχλε απφ αεξνζθάθε. Πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο αζηηθή επζχλε απφ 

ηελ ρξήζε ελαέξησλ νρεκάησλ θαζψο θαη απηή ηνπ κεηαθνξέα. 

12. Αζηηθή επζχλε απφ ζαιάζζηα, ιηκλαία θαη πνηάκηα ζθάθε. Πεξηιακβάλεη θάζε 

είδνπο αζηηθή επζχλε απφ ηελ ρξήζε ζθαθψλ ζάιαζζαο, ιηκλψλ θαη πνηακψλ, θαζψο 

θαη απηή ηνπ κεηαθνξέα. 

13. Γεληθή αζηηθή επζχλε. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο αζηηθήο 

επζχλεο 

14. Πηζηψζεηο. ηνλ θιάδν απηφ, ν αζθαιηζηήο, έλαληη αζθαιίζηξνπ, θαιχπηεη ηνλ 

αζθαιηζκέλν γηα δεκία ηελ νπνία απηφο πηζαλφλ λα ππνζηεί σο απνηέιεζκα ηεο 

απνηπρίαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ρξεσζηψλ ηνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

πξνο απηφλ (αζθαιηζκέλν), πεξηιακβάλεη δε γεληθή αθεξεγγπφηεηα, εμαγσγηθέο 

πηζηψζεηο (αθνξά ζηηο αζθαιίζεηο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ νη νπνίεο δελ γίλνληαη γηα 
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ινγαξηαζκφ ή κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Κξάηνπο), πσιήζεηο κε δφζεηο, ελππφζεθεο 

πηζηψζεηο, αγξνηηθέο πηζηψζεηο  

15. Δγγπήζεηο. ηνλ θιάδν απηφ, ν αζθαιηζηήο, έλαληη αζθαιίζηξνπ, εγγπάηαη γηα 

ηνλ αζθαιηζκέλν ηελ εθηέιεζε απ' απηφλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, 

πεξηιακβάλεη δε άκεζεο εγγπήζεηο, έκκεζεο εγγπήζεηο.  

16. Γηάθνξεο ρξεκαηηθέο απψιεηεο. Πεξηιακβάλεη θηλδχλνπο απψιεηαο 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο, αλεπάξθεηα εηζνδήκαηνο (γεληθή), θαθνθαηξία, 

απψιεηα θεξδψλ, ηξέρνληα γεληθά έμνδα, απξφβιεπηεο εκπνξηθέο δαπάλεο, απψιεηεο 

αγνξαίαο αμίαο, απψιεηα κηζζσκάησλ ή εηζνδεκάησλ, έκκεζεο εκπνξηθέο δεκηέο 

εθηφο απφ απηέο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, κε εκπνξηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο, ινηπέο 

νηθνλνκηθέο απψιεηεο. 

17. Ννκηθή πξνζηαζία. Πεξηιακβάλεη ηελ αλάιεςε ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη ηελ 

παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε. 

18. Βνήζεηα. Βνήζεηα ζε πξφζσπα πνπ πεξηέρνληαη ζε δπζρεξή ζέζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα κεηαθηλήζεσλ ή απνπζίαο απφ ηελ θαηνηθία ή απφ ηνλ ηφπν κφληκεο 

δηακνλήο ηνπο. 

     Έρνληαο νξίζεη ηηο γεληθέο αζθαιίζεηο θαη αλαιχζεη ηνπο θιάδνπο ησλ γεληθψλ 

αζθαιίζεσλ, καο δηεπθνιχλεη λα πξνρσξήζνπκε ζηηο κεζφδνπο απνζεκαηνπνίεζεο 

ησλ γεληθψλ αζθαιίζεσλ. Απηφ πνπ αθνινπζεί ζηελ επφκελε ελφηεηα είλαη κηα 

γεληθή επηζθφπεζε ηεο θηινζνθίαο ηεο απνζεκαηνπνίεζεο. 
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2. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά αλαπηχζζεηαη δηαξθψο κε 

ηαρείο ξπζκνχο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο 

(ΔΠ.Δ.Η.Α.) κε ζθνπφ ηελ πιήξε εμπγίαλζε ηεο αγνξάο, ηα θνξνινγηθά θίλεηξα πνπ 

ηζρχνπλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαζψο θαη νη λένη θαλνληζκνί γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

απνζεκαηηθψλ θαη ηελ θάιπςε ησλ πεξηζσξίσλ θεξεγγπφηεηαο αλακνξθψλνπλ 

πιήξσο ην αζθαιηζηηθφ ηνπίν. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΠ.Δ.Η.Α νη αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ην 1ν ηξίκελν ηνπ 

2008 εληζρχζεθαλ θαηά 3,85%, αλεβάδνληαο ηελ αζθαιηζηηθή παξαγσγή ζην 1,35 

δηζ. επξψ. Παξ' φια απηά, ε ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά παξακέλεη πνιχ πίζσ ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Σν 2007, ην πνζνζηφ αζθαιίζηξσλ επί ηνπ 

ΑΔΠ ήηαλ 2% φηαλ ν κέζνο φξνο ηεο Δ.Δ. μεπεξλνχζε ην 9%.  Παξαθάησ 

παξαζέηνληαη ρξήζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ Διιεληθή 

Αζθαιηζηηθή Αγνξά κε αξηζκνχο γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα 

έηε 2000-2009 θαη αλαιπηηθά δίλνληαη πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία ηεο 

παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ, ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ θαηά θιάδν θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ.  

 

 

 

ρήκα 1 - Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ 
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Πίλαθαο 1 – Έξεπλα εγρψξηαο παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ θαηά θιάδν  
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ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΚΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ρήκα 2.1. Πνζνζηό Αζθαιίζηξσλ επί ηνπ ΑΔΠ 

 

ρήκα 2.2. – πλνιηθά θαηά Κεθαιήλ Αζθάιηζηξα (ζε επξώ) 

 

Ζ έιιεηςε αζθαιηζηηθήο ζπλείδεζεο ηνπ κέζνπ Έιιελα θαηαλαισηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθπιαθηηθφηεηα πνπ εκθαλίδεη –φρη αδηθαηνιφγεηα– απέλαληη 

ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηηο παξνρέο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, επεξεάδνπλ ηελ πνξεία 

ηνπ θιάδνπ. Κξνχζκαηα εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ θιάδν απηνθηλήησλ 

πνπ πηψρεπζαλ ή αλαθιήζεθαλ νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δπζθήκεζαλ νιφθιεξε 

ηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δ.Π.Δ.Η.Α ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

θνηλνηηθήο νδεγίαο Solvency II ζα απμήζνπλ ηε θεξεγγπφηεηα ησλ εηαηξηψλ, ζα 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο ζηε ζπλείδεζε ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή, 
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δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα αίζζεκα εκπηζηνζχλεο θαη θαιιηεξγψληαο αζθαιηζηηθή 

ζπλείδεζε ζηνλ πνιίηε.  

Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο 

δηαδξακαηίδνπλ νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο. πγθεθξηκέλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

απμήζεθε ην πνζφ πνπ εθπίπηεη απφ ηα θνξνινγεηέα έζνδα επηρεηξήζεσλ γηα 

νκαδηθά πξνγξάκκαηα δσήο θαη πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην πνζφ πνπ εθπίπηεη απφ ηε 

θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα αηνκηθά αζθαιηζηήξηα δσήο θαη πγείαο. 

Δληάρζεθαλ επίζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ αζθαιηζηεξίσλ πνπ εθπίπηνπλ απφ ην 

ηδησηηθφ εηζφδεκα θαη ηα αζθαιηζηήξηα θαηνηθίαο, ελψ θαηαξγήζεθε ην ραξηφζεκν 

απφ ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα θαηά δεκηψλ θαη δσήο.  

Δπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ είλαη αθελφο ε 

πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο ε πςειή θεθαιαηαθή επάξθεηα, 

ε εθπαίδεπζε θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ δηακεζνιαβνχλησλ, νη δηαδηθαζίεο 

εμππεξέηεζεο θαη νη πνηνηηθέο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη αθεηέξνπ ε αλάπηπμε ηνπ 

Bancassurance, δειαδή ε πψιεζε αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηξαπεδηθψλ 

δηθηχσλ. 

Όια ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ λέα πεδία δξάζεο θαη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ 

ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά, ε νπνία απνθηά πιένλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη νξγαλσκέλα.  

Απφ ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2008 δφζεθε ζε δηαβνχιεπζε ην ζρέδην απφθαζεο ηνπ 

Γ.. ηεο ΔΠ.Δ.Η.Α. γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ Αζθαιίζεσλ Εεκηψλ θαη ηειηθά  κε ηελ 

απφθαζε 3/133 – 18/11/2008 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠΔΗΑ ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα ηερληθψλ απνζεκάησλ αζθαιίζεσλ Εεκηψλ, θαηαξγνχκελεο ηεο 

πξνεγνχκελεο Τ.Α. Κ3-4383/2001 γηα ην ίδην ζέκα.                                                        

Σν ελ ιφγσ ζρέδην απνηειεί θαλνληζηηθή πξάμε, ακηγψο κεηαξξπζκηζηηθήο 

θχζεσο, κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη, θαηά ηξφπν ζεηηθφ, θαζνιηθή αλαδφκεζε ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο 

ησλ ειιεληθψλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν παξφλ ζρέδην αλαπηχρζεθε επί ηε 

βάζεη ησλ εμήο αξρψλ:   

 

Πξώηε αξρή: Γηαξθήο έιεγρνο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ.  
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Ζ αμηνιφγεζε ηεο αζθαιηζηηθήο θεξεγγπφηεηαο, ηφζν ζε επίπεδν ηερληθψλ 

απνζεκάησλ, φζν θαη ζε επίπεδν θεθαιαίνπ δηελεξγήζεθε επί ηε βάζεη ηεο αξρήο ηνπ 

δηαξθνχο ειέγρνπ ηεο θεξεγγπφηεηαο, ε νπνία άιισζηε, δηέπεη νξηδφληηα ηνπο ηνκείο 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο. Καηά ηελ ρξήζε απηή, πξνζεγγίδεηαη ν ξπζκηζηηθφο 

θαη επνπηηθφο ζηφρνο ηνπ ηξηκεληαίνπ ζρεκαηηζκνχ (ππνινγηζκνχ) ησλ απνζεκάησλ, 

ηεο ππνβνιήο αλαθνξψλ θεξεγγπφηεηαο εληφο κελφο απφ ην θιείζηκν ηνπ ηξηκήλνπ 

θαη ηεο θάιπςεο (επέλδπζεο) ησλ απνζεκάησλ εληφο δηαξθνχο κεησκέλνπ 

δηαζηήκαηνο απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπο. 

Δπίζεο, θαζηεξψλεηαη ν ππνινγηζκφο (ζρεκαηηζκφο) ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ επί 

βάζεη αξρψλ («principles») θαη φρη θαλφλσλ («rules»), θαη φηη θαηά ηελ επνπηεία ε 

θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνηηκά νξζά θαη λα ηεθκεξηψλεη 

θαηάιιεια ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο, ην φηη ε ππνρξέσζε ζρεκαηηζκνχ (ππνινγηζκνχ) 

θαη θάιπςεο ησλ πξνυπνζέζεσλ θεξεγγπφηεηαο είλαη δηαξθήο θαη φηη ηνλ επηηφπην 

έιεγρν ζα ζπλεπηθνπξνχλ νη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ ΔΠΔΗΑ κε ηαθηά 

ππνβαιιφκελεο ελεκεξψζεηο, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ 

πεξηπηψζεσλ ππναπνζεκαηνπνίεζεο ή θεθαιαηαθήο αλεπάξθεηαο θαη ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ εμπγίαλζεο. 

 

Γεύηεξε αξρή: Ζ ελζάξξπλζε ησλ αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ γηα αλάπηπμε 

λένπ πλεύκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Ζ θαιή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο απηή είλαη 

νπζηαζηηθά πνπ κπνξεί λα θαηαπνιεκήζεη θηλδχλνπο εγγελείο ηνπ επηρεηξείλ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ αζθαιηζηηθνχ επηρεηξείλ.  Ζ «Φεξεγγπφηεηα ΗΗ» θαηά ηα πξφηππα ηεο 

«Βαζηιείαο ΗΗ», θαιεί ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία εθείλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο, πνπ ζα εγγπάηαη 

ηελ θαηά ην δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηδφκελσλ 

κε ηηο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο θηλδχλσλ.  

ε επίπεδν εηαηξηθήο νξγάλσζεο, ε «Φεξεγγπφηεηα ΗΗ» πξνβιέπεη ηελ ελίζρπζε 

ηνπ ξφινπ ησλ αλαινγηζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο πξφζζεησλ ειεγθηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε θαη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο. Καηά ηε ρξήζε ηνπ 2009, δφζεθε έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε 
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κειψλ δηνίθεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, επηδηψρζεθε ε ελίζρπζε ηεο 

νξγάλσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαλνληζηηθήο 

απφθαζεο γηα ηελ απνθπγή λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη πξνβιέθηεθε κε θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο κηαο ζεηξάο 

πνιηηηθψλ θαη ππνβνιήο ζρεηηθψλ αξρείσλ θαη κεηξψσλ κε παξάιιειε επζχλε ησλ 

κειψλ ηνπ Γ. ησλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ζρφιηα κε ηελ αγνξά γηα ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ πξφζζεηεο πνιηηηθέο εζσηεξηθήο ηνπ νξγάλσζεο. 

 

Σξίηε αξρή: Δλίζρπζε ηεο πίζηεο ηνπ θνηλνύ ζηελ αζθάιηζε κε ζηαζεξή 

πξνζήισζε ζηελ αλάπηπμε θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ θαη ζηελ ελ γέλεη επνπηεία 

ηεο δενληνινγίαο ησλ αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δηακεζνιαβνύλησλ.   

Σν έηνο 2009, ε ΔΠΔΗΑ αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ εθηεηακέλε 

ηξνπνπνίεζε ηφζν ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ, φζν θαη βαζηθψλ λνκνζεηεκάησλ ηεο 

ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζην πλεχκα φζσλ επηβάιιεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία. Ο 

εμνπιηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ δηθαίνπ κε πεξηζζφηεξν ζαθείο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ θαλφλεο, εληζρχεη ηε δηαθάλεηα ζηηο 

ζπλαιιαγέο θαη σθειεί άκεζα ηνλ αζθαιηζκέλν - θαηαλαισηή, αιιά θαη ηνλ ηξίην 

δηθαηνχρν αζθαιίζκαηνο. Ζ ΔΠΔΗΑ επφπηεπζε ηε ζπλεπή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

απηψλ, εθ κέξνπο ηφζν ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ δηθηχσλ 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, δηαηεξψληαο ζε θαζεκεξηλή βάζε αλνηθηφ ην δίαπιν 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ κεκνλσκέλν θαηαλαισηή, πνπ είρε εγθαηληάζεη ήδε απφ ην 2008. 

Δηδηθά φζνλ αθνξά ηα δίθηπα πψιεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ε ΔΠΔΗΑ 

αλαγλσξίδεη ζην πξφζσπν ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ έλα ζεκαληηθφ κνριφ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, απφ ηελ θαηάξηηζε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ νπνίνπ, εμαξηάηαη ελ πνιινίο ε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο γηα ην 

αζθαιηζηηθφ πξντφλ. Απνβιέπνληαο επνκέλσο, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, ε ΔΠΔΗΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

επηκειεηήξηα, θξφληηζε γηα ηελ εμαληιεηηθή εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζε 

φηη αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηα πξφζσπα πνπ δηακεζνιαβνχλ γηα ηελ πψιεζε ησλ 

αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.   
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Δπίζεο, επεμεξγάζηεθε θαλνληζηηθή απφθαζε γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ δεκηψλ απφ 

ηξνραία αηπρήκαηα, ηελ νπνία ηειεηνπνίεζε θαη ζπδήηεζε κε ηνπο θνξείο ηεο 

αζθαιηζηηθήο αγνξάο. 

 

Σέηαξηε Αξρή: ηαζεξόο πξνζαλαηνιηζκόο πξνο ηα επξσπατθά δξώκελα.  

Ζ ΔΠΔΗΑ παξαθνινπζεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηα δξψκελα ζην επίπεδν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ πνιιά ιακβάλνπλ ρψξα, κε θπξίαξρν ην δήηεκα ηεο 

«Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ» θαη ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί ε θαηά ην δπλαηφλ νκαιφηεξε 

κεηάβαζε αθελφο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο αθεηέξνπ, γηα 

κηθξέο θαη κεζαίεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο απαξηίδεηαη θπξίσο ε 

ειιεληθή αγνξά. 

Ζ εηζεγνχκελε απφ ηελ ΔΠ.Δ.Η.Α. αλακφξθσζε ηνπ κεραληζκνχ ππνινγηζκνχ, 

ηήξεζεο θαη αλαθνξάο ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ έρεη ζαθψο δηθαηνινγεκέλν ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζηελ Διιάδα 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπληειψληαο εμπγηαληηθά ζε φθεινο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο. Χζηφζν, ε πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, 

δεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπ, ζπλεπάγεηαη πνιιέο ππνρξεψζεηο γηα ηηο 

εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ ην πιήζνο θαη ε ζπρλφηεηα είλαη απνιχησο βέβαην φηη ζα 

επηθέξνπλ, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ, ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ. 

   Δίλαη επθφισο αληηιεπηφ φηη, νη πξνσζνχκελεο επξείαο θιίκαθαο, δηαδηθαζίεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο πξάγκαηη θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, 

επηβάιινπλ εθ ησλ πξαγκάησλ κηα απαηηεηηθή πξνεηνηκαζία εθ κέξνπο ησλ 

επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 13 ηνπ 

ζρεδίνπ ππνρξέσζε ηήξεζεο αλαιπηηθφηαησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ αλαγφκελσλ ζε 

βάζνο ρξφλνπ δεθαπεληαεηίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 19, κε ην νπνίν δεηείηαη 

θνηλνπνίεζε δηαζέζηκσλ ζρεηηθψλ κε ηα λέα αξρεία ζηνηρείσλ, πηζαλφλ λα πξνθχςεη 

πξαγκαηηθή αδπλακία νξηζκέλσλ εηαηξηψλ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζε απηή. Ζ σο 

άλσ παξαηήξεζε αθνξά θαη' αξρήλ -αιιά φρη κφλνλ- ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη δεθαπεληαεηή δηάξθεηα δσήο θαη άξα δε δηαζέηνπλ ηα 

αλάινγα ηζηνξηθά ζηνηρεία. Καηά ζπλέπεηα, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ 

επνπηεπφκελσλ θνξέσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκνηνκνξθία θαη 

ζπγθξηζηκφηεηα ζηα ηεξνχκελα ζηνηρεία θαη θαη' επέθηαζε κηα αληηθεηκεληθή βάζε 
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ειέγρνπ απηψλ, θξίλεηαη ζθφπηκν θαη ζεκηηφ ε νξηδφκελε ζην άξζξν 13 ηνπ ζρεδίνπ 

ππνρξέσζε εηδηθά σο πξνο ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ λα εθαξκνζζεί απφ ηε 

ζέζε ζε ηζρχ ηεο απφθαζεο θαη εθεμήο.  

  Πξνβιεκαηηζκφο επίζεο γελλάηαη θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα νξηζκέλσλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, βάζεη ηεο ππάξρνπζαο κεραλνγξαθηθήο ηνπο ππνδνκήο, λα 

πξνβνχλ κε ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο πξάμεο ηεο ΔΠ.Δ.Η.Α. ζηε 

λέα ππνρξέσζε ζπλερνχο ηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ νξηδφκελνπ ζην άξζξν 13 

ηνπ ζρεδίνπ φγθνπ θαη πιήζνπο ζηνηρείσλ ησλ αξρείσλ. Δίλαη δεδνκέλν φηη, ε 

ζπκκφξθσζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ πξνο ηηο λέεο απαηηήζεηο πξναπαηηεί κηα ζπλνιηθή 

αλαδηνξγάλσζε κε πξνζαξκνγή ηφζν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο θαζψο 

θαη ησλ πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ ηνπο φζνλ θαη κε αλαλέσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπο. 

χκθσλα κε ην λνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαζηεξψλεηαη ε 

κεηαθνξά ηεο επνπηείαο ηνπ θιάδνπ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ κεηαθνξά 

γίλεηαη θαηά ην πξφηππν ηεο θαηάξγεζεο ηεο Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο, 

πξνβιέπνληαο φηη ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ζα αζθείηαη κε πξάμε ηνπ δηνηθεηή ηεο ή 

εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ νξγάλνπ. 

Με εηδηθή δηάηαμε πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ απφ ηελ ΣηΔ επηηξφπνπ, 

φπσο ηζρχεη γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζεκαηνδνηψληαο νπζηαζηηθή αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν άζθεζεο ηεο επνπηείαο, πνπ δελ νδεγεί θαη‟ αλάγθε ζηελ αλάθιεζε αδεηψλ. Ο 

δηνξηζκφο επηηξφπνπ κπνξεί λα γίλεη αλ ην δηαζέζηκν πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο κηαο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ππνιείπεηαη ηνπ εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα δηαζέηεη ή εάλ ε επηρείξεζε ππνρξεσζεί λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζρέδην 

βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ΣηΔ κπνξεί, αληί λα 

αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, λα δηνξίζεη επίηξνπν, ν νπνίνο αθνχ ππνβάιεη 

έθζεζε γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή, δηνηθεηηθή θαη 

νξγαλσηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο, λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε γηα δηάζηεκα ηξηψλ 

έσο έμη κελψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο.   

Σε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λένπ επνπηηθνχ έξγνπ ηεο ΣηΔ ζα αλαιάβνπλ νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θαηαβάιινληαο σο εηζθνξά πνζνζηφ έσο 1,5‰ επί ηεο 

εηήζηαο παξαγσγήο θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ. ηηο κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο απφ 

ηελ ΔΠΔΗΑ πεξηιακβάλεηαη ε πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη 
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ν έιεγρνο ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ζπλαιιαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ηφζν ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ. ην πιαίζην απηφ, παξέρεηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη θαη λα εληάμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΠΔΗΑ, νη νπνίνη έρνπλ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
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3. ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ                     

 

Πξηλ μεθηλήζνπκε λα απαξηζκνχκε ηα είδε ησλ απνζεκάησλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν 

λα αλαθεξζνχκε ζηηο εξγαζίεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο έλαο 

αλαινγηζηήο λα ηεξεί ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία.  

 

 Τπνινγίδεη ηα αζθάιηζηξα, ηα ηερληθά απνζέκαηα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε πνπ ν ππνινγηζκφο ηνπο γίλεηαη κε αλαινγηζηηθέο κεζφδνπο. 

 Τπνινγίδεη ην θφζηνο (αζθάιηζηξν)  ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

φια ηα εμαξηψκελα απφ απηφ νηθνλνκηθά κεγέζε, κε ζθνπφ ηε βησζηκφηεηα 

θαη θεξδνθνξία ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηελ 

αλαινγηζηηθή επηζηήκε θαη αζθαιηζηηθή ηερληθή θαζψο θαη ηνπο βηνκεηξηθνχο 

θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ ε Δπνπηεχνπζα Αξρή νξίδεη θαηά 

πεξίπησζε κε λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.  

 Καζνξίδεη θαη ζπγθεληξψλεη ηα απαξαίηεηα ηερληθά ζηνηρεία θαηά 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ 

(απνζέκαηα), ππνγξάθεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε  θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο. 

 πληάζζεη ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ Εσήο θαη 

νξίδεη ην πιαίζην απνδνρήο ησλ θηλδχλσλ γηα θάζε αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα. 

 Δλεκεξψλεη ην βηβιίν ηερληθψλ ζεκεησκάησλ θαη γεληθψλ φξσλ πνπ νξίδεη ν 

λφκνο γηα φινπο ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο θαζψο θαη ηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή 

κε ηα εηήζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο. 

 πληάζζεη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα ηελ επέθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξίαο ζε λένπο θιάδνπο αζθάιηζεο. 

 

 

 

 

 



Μζθοδοι Αποθεματοποίηςησ Ζημιών Γενικών Αςφαλίςεων                                                      16 

 

 

Γιαννζλη Σταυροφλα, MSc ςτην Αναλογιςτική Επιςτήμη και Διοίκηςη Κινδφνου 

3.1. ΔΗΓΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε 3/133/18-11-2008 πνπ φξηζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο, απνθαζίζηεθε νκφθσλα (άξζξν 1) 

φηη ε παξνχζα ζα εθαξκφδεηαη ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο 

αιιειαζθαιηζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο κε έδξα ηελ Διιάδα γηα ην ζχλνιν ησλ 

αζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ αλαιήςεσλ ησλ δεκηψλ, πνπ απηνί ζπλάπηνπλ 

ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηα άιια Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Δ.Ο.Υ.  κέζσ 

ππνθαηαζηεκάησλ ή κε θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Γηα ηηο αζθαιίζεηο 

θαη αληαζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαηά δεκηψλ, πνπ νη σο άλσ επηρεηξήζεηο ζπλάπηνπλ 

ζε ηξίηεο ρψξεο, ε παξνχζα εθαξκφδεηαη, εθφζνλ νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ 

ππφθεηληαη ζε αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ζηηο ρψξεο απηέο (παξ. 1). Δπίζεο, ε απφθαζε 

απηή εθαξκφδεηαη θαη ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο αιιειαζθαιηζηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο ηξίησλ ρσξψλ, δειαδή ρσξψλ κε Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ 

Δ.Ο.Υ., γηα ηηο αζθαιίζεηο θαη αληαζθαιηζηηθέο αλαιήςεηο θαηά δεκηψλ πνπ 

ζπλάπηνπλ ζηελ Διιάδα θαη εθεμήο ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα σο «Δηαηξίεο» 

(παξ. 2). 

ην άξζξν 2 ηεο ελ ιφγσ ππνπξγηθήο απφθαζεο αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο, ν νπνίνο είλαη πξψηνλ ν θαζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ βάζεσλ, ηδία 

ηεο αληηζηνίρεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ ησλ Δηαηξηψλ, σο θαη 

ησλ κεζφδσλ θαη ηξφπσλ ππνινγηζκνχ, πνπ νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ νη Δηαηξίεο γηα 

ηνλ ζρεκαηηζκφ επαξθψλ ηερληθψλ απνζεκάησλ επί ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπο  

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ 

Ν.Γ. 400/1970, φπσο ηζρχεη (παξ. 1). Γεχηεξνλ, ν θαζνξηζκφο εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

δηνηθεηηθήο θαη ινγηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ Δηαηξηψλ, αθνξνχλησλ ζε πνιηηηθέο, νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο 

ησλ θαη αξρεία, ηα νπνία νη Δηαηξίεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 3 ηνπ Ν.Γ. 400/1970, φπσο 

ηζρχεη (παξ. 2). Σέινο, ν θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηεο Αλαινγηζηηθήο Έθζεζεο Σερληθψλ Απνζεκάησλ θαη ηνπ Βηβιίνπ 

Σερληθψλ εκεησκάησλ, Σηκνινγίσλ θαη Όξσλ, πνπ νη Δηαηξίεο ζπληάζζνπλ θαη 
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ηεξνχλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 

11 θαη 55 ηνπ Ν.Γ. 400/1970, φπσο ηζρχεη (παξ. 3). 

Οη Γεληθέο Αξρέο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4. Οη εηαηξίεο 

ζρεκαηίδνπλ θαη ηεξνχλ ζπλερψο επαξθή ηερληθά απνζέκαηα αλά θιάδν αζθάιηζεο, 

γηα ην ζχλνιν ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηεο (παξ. 1). Κάζε εηαηξία κεξηκλά, ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΔΠΔΗΑ, λα ππνινγίζεη αλά πάζα ζηηγκή θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ελφο δηαζηήκαηνο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο, 

ηα Σερληθά Απνζέκαηα ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηεο (παξ. 2). Δθφζνλ απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απνζεκάησλ κε ηηο κεζφδνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ε ΔΠΔΗΑ 

θξίλεη φηη δελ πηζηνπνηείηαη ε επάξθεηα ησλ απνζεκάησλ κηαο εηαηξίαο, δχλαηαη λα 

απαηηήζεη απφ ηελ Δηαηξία απηή ππνινγηζκφ ησλ απνζεκάησλ ηεο θαη κε άιιεο 

αλαινγηζηηθέο ή ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξνχζα(παξ. 3). 

 

 

3.1.1. ΑΠΟΘΔΜΑ ΜΖ ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ (ΑΜΓΑ) 

 

Τπνινγίδεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Αλαινγηζηή. Τπνινγίδεηαη γηα θάζε αζθαιηζηηθή 

ζχκβαζε μερσξηζηά («ζπκβφιαην πξνο ζπκβφιαην») πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζηηθέο 

ζπκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αζθάιηζε θηλδχλσλ πνπ ππάγνληαη ζε έλα θιάδν 

αζθάιηζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα χλζεηα Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα, ν ππνινγηζκφο 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε θαη θάζε θαηεγνξία θηλδχλσλ 

μερσξηζηά (άξζξν 5, παξ. 1).Σν ΑΜΓΑ πεξηιακβάλεη ην πνζφ ησλ Αζθαιίζηξσλ, 

πνπ πξέπεη λα θαηαινγηζζνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνινγηζκνχ κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα 

Αζθάιηζηξα θαη αλαιχεηαη αλά θιάδν αζθάιηζεο(παξ. 2). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ΑΜΓΑ (παξ. 3) ιακβάλνληαη ππφςε ηα θάησζη: 

Α. Γηα φινπο ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο πιελ ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο 7 

«Μεηαθεξφκελα Δκπνξεχκαηα», ην ΑΜΓΑ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ππφζεζε ηεο 

«αλαινγίαο ρξφλνπ», δειαδή ηεο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ηνπ θηλδχλνπ εληφο ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν θαηαρσξήζεθαλ ηα Αζθάιηζηξα,  
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β. Γηα ηνλ θιάδν αζθάιηζεο 7 «Μεηαθεξφκελα Δκπνξεχκαηα», ην ΑΜΓΑ νξίδεηαη 

ζην 20% ησλ Αζθαιίζηξσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ηειεπηαία  12κελε πεξίνδν πξηλ 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ππνινγηζκνχ. 

ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο φπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλδχλνπ δελ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ παξ. 3.α θαη 3.β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Τπεχζπλνο 

Αλαινγηζηήο εθαξκφδεη κεζφδνπο ππνινγηζκνχ πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε 

δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θηλδχλνπ. Ζ δηάζεζε ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ησλ ΜΔΠ 

(κεηαθεξφκελα έμνδα πξφζθηεζεο) ηα νπνία ππνινγίδνληαη θαη‟ αληηζηνηρία ηνπ 

ΑΜΓΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 (παξ. 5, εδαθ. ηγ) ηνπ Ν.Γ. 400/1970 

φπσο ηζρχεη, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ Δμφδσλ Πξφζθηεζεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην ΑΜΓΑ, κε αλψηαην φξην ην: 

 20% ηνπ ΑΜΓΑ γηα ηνλ θιάδν αζθάιηζεο 10 «Αζηηθή Δπζχλε απφ ρεξζαία 

απηνθίλεηα νρήκαηα» 

 35% ηνπ ΑΜΓΑ γηα ηνπο ινηπνχο θιάδνπο αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ. 

Σν ΑΜΓΑ ππνινγίδεηαη θαη γηα ηηο αληαζθαιηζηηθέο αλαιήςεηο θαη εθρσξήζεηο 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν, εθηφο αλ νξίδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ 

απφ πθηζηάκελε αληαζθαιηζηηθή ζχκβαζε (παξ. 6). Ζ πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ 

ππνινγηζκνχ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ΑΜΓΑ αλά θιάδν αζθάιηζεο παξαηίζεληαη 

ζηελ Αλαινγηζηηθή Έθζεζε Σερληθψλ Απνζεκάησλ(παξ. 7). 

 

 

3.1.2. ΑΠΟΘΔΜΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΔΝ ΗΥΤ (ΑΚΔΗ) 

 

Σν ΑΚΔΗ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Αλαινγηζηή βάζεη πξφβιεςεο γηα ηηο 

αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο θαη γηα ηα Γηνηθεηηθά Έμνδα εμαηξνπκέλσλ ησλ Δμφδσλ 

Δπελδχζεσλ, πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ θαη 

λα βαξχλνπλ ηηο πθηζηάκελεο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ, αζθαιηζηηθέο 

ζπκβάζεηο (άξζξν 6, παξ. 1). Σν ΑΚΔΗ ηζνχηαη κε ην πνζφ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά ην κέηξν πνπ ην πνζφ απηφ ππεξβαίλεη ην 

ζχλνιν ησλ ΑΜΓΑ θαη ην πνζφ απηφ ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ ΑΜΓΑ θαη ηνπ 

πνζνχ ησλ ΑΓΑ εθφζνλ έρνπλ αθαηξεζεί ηα Έμνδα Πξφζθηεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην ζχλνιν απηφ (παξ. 2). 
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 Α.Κ.Δ.Η. = [ΠΡΟΒΛΔΦΖ παξ. 1] – [ΑΜΓΑ + ΑΓΑ – Έμνδα Πξφζθηεζεο ΑΜΓΑ – 

Έμνδα Πξφζθηεζεο ΑΓΑ] ≥ 0 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΑΚΔΗ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ πξνβιεπφκελεο 

απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξίαο (παξ. 3). Σν ΑΚΔΗ ππνινγίδεηαη θαη 

ζρεκαηίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε θιάδν αζθάιηζεο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ. Δθφζνλ 

επηιεγεί ππνινγηζκφο ηνπ ΑΚΔΗ κε νκαδνπνίεζε θιάδσλ, ε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ 

ππνινγηζκνχ, ε αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε ηεθκεξίσζε, ηφζν ηνπ 

απνηειέζκαηνο φζν θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο νκαδνπνίεζεο ησλ θιάδσλ παξαηίζεληαη 

ζηελ Αλαινγηζηηθή Έθζεζε Σερληθψλ Απνζεκάησλ (παξ. 4). Ζ νκαδνπνίεζε 

επηηξέπεηαη εθφζνλ: 

α. Σφζν νη θίλδπλνη σο πξνο ηε θχζε ηνπο φζν θαη νη ελδερφκελεο αζθαιηζηηθέο 

αμηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα γελλεζνχλ απφ απηνχο είλαη  νκνεηδείο, ή  

β. Σα δεδνκέλα ησλ ππφ νκαδνπνίεζε θηλδχλσλ θαη αμηψζεσλ δελ είλαη   κελ νκνεηδή 

σο αλσηέξσ, ζηεξνχληαη φκσο απνδεδεηγκέλα ζηαηηζηηθήο αμηνπηζηίαο γηα ηνλ 

μερσξηζηφ ππνινγηζκφ ηνπ ΑΚΔΗ  

Ζ νκαδνπνίεζε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 4 δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

νδεγεί ζε ιηγφηεξν αμηφπηζην απνηέιεζκα γηα ην ζχλνιν ησλ νκαδνπνηεκέλσλ 

θηλδχλσλ (παξ. 5). ηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο νκαδνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ, ν 

Τπεχζπλνο Αλαινγηζηήο εθηηκά επί ηε βάζεη πξνζεγγηζηηθήο κεζφδνπ ην πνζφ ηνπ 

ΑΚΔΗ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θιάδν θαη ην αλαθέξεη μερσξηζηά ζηελ Αλαινγηζηηθή 

Έθζεζε Σερληθψλ Απνζεκάησλ, πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ηελ πξνζεγγηζηηθή κέζνδν 

(παξ. 6).  

 

 

3.1.3. ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΓΖΡΑΣΟ 

Σν Μαζεκαηηθφ Απφζεκα Γήξαηνο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Αλαινγηζηή 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 παξ. 2
Α
 πεξ. δ(η)  Ν.Γ. 400/1970, φπσο 

ηζρχεη (άξζξν 7, παξ. 1). Σν Μαζεκαηηθφ Απφζεκα Γήξαηνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο βάζεηο θαη ηηο αλαινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο Αζθαιίζεηο 

Εσήο θαη αλαθέξνληαη ζηελ Αλαινγηζηηθή Έθζεζε Σερληθψλ Απνζεκάησλ (παξ. 2). 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ απνζέκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη αλά θιάδν αζθάιηζεο θαη θαηά 

είδνο αζθάιηζεο (αηνκηθέο, νκαδηθέο αζθαιίζεηο) (παξ. 3). 
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3.1.4. ΑΠΟΘΔΜΑ ΔΚΚΡΔΜΧΝ ΕΖΜΗΧΝ (ΑΔΕ) – ΓΔΝΗΚΑ 

 

Σν ΑΔΕ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θφζηνπο πνπ αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςεη, ιφγσ 

αμηψζεσλ απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ επέιζεη έσο ηελ εκεξνκελία 

ππνινγηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο απηνχ, είηε έρνπλ αλαγγειζεί (δεισζεί) ζηελ Δηαηξία 

είηε φρη, έσο ηνλ ηειηθφ θαη νξηζηηθφ δηαθαλνληζκφ ησλ αμηψζεσλ απηψλ (άξζξν 8, 

παξ. 1). Σν αλσηέξσ αλακελφκελν θφζηνο πεξηιακβάλεη ηηο θαη‟ εθηίκεζε θαηαβνιέο 

απνδεκηψζεσλ θαζψο θαη ηα Άκεζα θαη ηα Έκκεζα Έμνδα Γηαθαλνληζκνχ ησλ 

απνδεκηψζεσλ απηψλ πνπ αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ έσο ηνλ ηειηθφ θαη νξηζηηθφ 

δηαθαλνληζκφ ησλ απνδεκηψζεσλ απηψλ (παξ. 2). Σν ΑΔΕ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, πξνζαπμάλεηαη δε, εθφζνλ απαηηείηαη, απφ ηνλ Τπεχζπλν 

Αλαινγηζηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο απφθαζεο (παξ. 3). Σν ΑΔΕ 

ππνινγίδεηαη θαη ζρεκαηίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε θιάδν αζθάιηζεο γηα ην ζχλνιν 

ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ (παξ. 4). 

 

 

3.1.4.α. ΑΔΕ- ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟ ΦΑΚΔΛΟ 

 

Σν ΑΔΕ εθηηκάηαη θαη‟ αξρήλ κε ηε κέζνδν «θάθειν πξνο θάθειν» γηα θάζε 

δεισζείζα (αλαγγειζείζα) δεκία μερσξηζηά (άξζξν 9, παξ. 1). Ζ πξφβιεςε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ππνινγίδεηαη απφ ηελ Δηαηξία, ιακβάλνληαο ππφςε φινπο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην αλακελφκελν θφζηνο ηεο ππνρξέσζήο ηεο θαη 

ηδίσο ηα εμήο:  

 Σηο ηπρφλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ ππάξρνπλ πξνθεηκέλνπ πεξί πιηθψλ δεκηψλ ή 

ηηο ηαηξηθέο εθζέζεηο πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηηθψλ βιαβψλ θαη αζζελεηψλ,  

 Σηο ηειεζίδηθεο ή κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

 Σηο ηπρφλ εθθξεκείο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη‟ εθηίκεζε απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα γελφκελεο ελδερνκέλσο έλαληη θαηαβνιέο θαη ην κέγεζνο ηεο επζχλεο ησλ. 

 Σνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο πξνθεηκέλνπ γηα δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, 

 Σα άκεζα θαηαινγηδφκελα έμνδα δηαθαλνληζκνχ 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο ηεο δεκίαο είλαη δπλαηή ε 

ρξεζηκνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, εθφζνλ ε εθηίκεζε απηή αληαπνθξίλεηαη ζηα 
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δεδνκέλα νκάδνο θηλδχλσλ νκνεηδψλ σο πξνο ηε θχζε ηνπο θαη ηηο ελδερφκελεο 

αζθαιηζηηθέο αμηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα γελλεζνχλ απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο (παξ. 

2). Δηδηθά φηαλ νη παξνρέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ κία δεκία, πξέπεη λα πιεξσζνχλ ππφ 

ηε κνξθή πξνζφδνπ (πεξηνδηθέο θαηαβνιέο), ε αληίζηνηρε πξφβιεςε δεισζεηζψλ 

δεκηψλ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Αλαινγηζηή κε βάζε ηηο αλαγλσξηζκέλεο 

αλαινγηζηηθέο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο βάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο αζθαιίζεηο 

δσήο θαη αλαθέξνληαη ζηελ Αλαινγηζηηθή Έθζεζε Σερληθψλ Απνζεκάησλ (παξ. 3). 

Γηα δεκηέο πνπ ππάγνληαη ζην χζηεκα Άκεζεο Πιεξσκήο (ΑΠ) [«Φηιηθνχ 

Γηαθαλνληζκνχ»], ε ππαίηηα Δηαηξία εθηηκά ηηο αληίζηνηρεο εθθξεκείο δεκίεο κε βάζε 

ην κέζν εηήζην θφζηνο δεκηψλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ην Γξαθείν 

Γηαθαλνληζκνχ ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ ηεο Διιάδνο, ηα νπνία 

ππνβάιινληαη ζηελ ΔΠΔΗΑ (παξ. 4). Σα αλαθηήζηκα πνζά πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

απφθηεζε δηθαησκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ έλαληη ηξίησλ (ππνθαηάζηαζε) ή ηελ 

απφθηεζε ηεο θαηά λφκν θπξηφηεηαο ησλ αζθαιηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(δηάζσζε) θαηαρσξνχληαη ζηνλ νηθείν θάθειν δεκίαο αιιά δελ κεηψλνπλ ην πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο ηεο δεκίαο. Μεηαθέξνληαη θαη θαηαρσξνχληαη σο ζηνηρείν ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ ζηνλ ινγαξηαζκφ «Λνηπέο Απαηηήζεηο». Δθηηκψληαη δε κε ζχλεζε, 

αλαθέξνληαη θαη αηηηνινγνχληαη μερσξηζηά ζηελ Αλαινγηζηηθή Έθζεζε Σερληθψλ 

Απνζεκάησλ (παξ. 5). Όηαλ κηα δεκία αλαβηψλεη, δειαδή γελλάηαη εθ λένπ αμίσζε 

είηε αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο είηε αλάθηεζεο πνζνχ απφ ήδε δηαθαλνληζκέλε θαη 

θιεηζκέλε δεκία, ηφηε ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο δεκίαο θαζψο θαη θάζε θαηαβνιήο 

αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο ή ην πνζφ ηεο αλάθηεζεο, θαηαρσξείηαη ζηνλ νηθείν 

θάθειν δεκίαο, δειαδή ην θάθειν κε θσδηθφ αξηζκφ ίδην κ απηφ πνπ θαηαρσξήζεθε 

ε δεκία γηα πξψηε θνξά. Γηα ηα αλαθηήζηκα πνζά πνπ γελλψληαη απφ ήδε 

δηαθαλνληζκέλε θαη θιεηζκέλε δεκία, ηεξνχληαη ηα αλσηέξσ ζηελ παξ. 5 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ (παξ. 6). Με ηελ επηθχιαμε σλ νξηδφκελσλ ζηελ παξ. 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δελ επηηξέπεηαη ζησπεξή κείσζε ή πξνεμφθιεζε ηνπ ΑΔΕ (παξ. 

7). 
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3.1.4.β. ΑΔΕ – ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΔ ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

Σν θαη‟ άξζξν 9 ηεο παξνχζεο απφθαζεο ππνινγηδφκελν θαη ζρεκαηηδφκελν ΑΔΕ, 

πξνζαπμάλεηαη αλά θιάδν αζθάιηζεο απφ ηνλ Τπεχζπλν Αλαινγηζηή θαηά ην πνζφ 

πνπ απαηηείηαη, ππνινγηδφκελνπ κε ηε κέζνδν ηεο «ζπιινγηθήο βάζεο δεκηψλ», γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αθφινπζσλ πξνβιέςεσλ (άξζξν 10): 

α. Πξφβιεςε γηα δεκηέο πνπ έρνπλ επέιζεη αιιά δελ έρνπλ αλαγγειζεί (δεισζεί) 

(Incurred But Not Reported IBNR): ε πξφβιεςε απηή πεξηιακβάλεη ηηο αμηψζεηο απφ 

αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ επέιζεη αιιά δελ δειψζεθαλ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ππνινγηζκνχ θαζψο θαη ηα Άκεζα Έμνδα Γηαθαλνληζκνχ πνπ 

εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςνπλ κέρξη ηνλ ηειηθφ θαη νξηζηηθφ δηαθαλνληζκφ απφ ηελ 

Δηαηξία ησλ αμηψζεσλ απηψλ. 

β. Πξφβιεςε γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ζα απαηηεζεί, 

πιένλ εθείλνπ πνπ ήδε ζρεκαηίζηεθε ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ άξζξνπ 9 ηεο 

παξνχζαο, γηα ηελ πιήξε θάιπςε αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη Άκεζσλ Δμφδσλ 

Γηαθαλνληζκνχ, ηα νπνία αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ γηα ηνλ ηειηθφ θαη νξηζηηθφ 

δηαθαλνληζκφ απφ ηελ Δηαηξία φισλ ησλ αμηψζεσλ απφ δεισζέληεο θαη κε θηλδχλνπο 

πνπ έρνπλ επέιζεη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηνπ ΑΔΕ. 

γ. Πξφβιεςε κειινληηθψλ πιεξσκψλ γηα δεκηέο πνπ έρνπλ ήδε δηαθαλνληζζεί θαηά 

ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο, αιιά ππάξρεη ελδερφκελν λα 

αλαβηψζνπλ θαη‟ εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο. 

Σν ΑΔΕ πνπ ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 10 παξ. 1 ηεο παξνχζαο 

πξνζαπμάλεηαη πεξαηηέξσ απφ ηνλ Τπεχζπλν Αλαινγηζηή θαηά ην πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο ησλ Έκκεζσλ Δμφδσλ Γηαθαλνληζκνχ, ε νπνία αληαλαθιά ππνρξεσηηθά 

ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ Αξρείνπ Υαξαθηεξηζκνχ Δμφδσλ 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ 

κειινληηθή ηάζε θαη ηελ εμέιημε ησλ εμφδσλ απηψλ ηα νπνία αλακέλεηαη φηη ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο κέρξη ηνλ ηειηθφ 

θαη νξηζηηθφ δηαθαλνληζκφ φισλ ησλ αμηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο επειζφληεο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο θηλδχλνπο δεισζέληεο ή κε (παξ. 

2). Ο Τπεχζπλνο Αλαινγηζηήο δχλαηαη λα εθηηκήζεη είηε εληαία (ζπλνιηθά) είηε 

μερσξηζηά, ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, βαζηδφκελνο ζε 
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αξθνχλησο ηεθκεξησκέλεο αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο (παξ. 3). Ζ εθηίκεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ελδεδεηγκέλν αλαινγηζηηθφ ππφδεηγκα (κνληέιν) ζπκβαηφ κε ην 

ραξηνθπιάθην ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

α. Λακβάλνληαη ππφςε νη κειινληηθέο θαηαβνιέο απνδεκηψζεσλ θαζψο θαη νη ηπρφλ 

αλαβηψζεηο ησλ δεκηψλ, ηα Άκεζα Έμνδα Γηαθαλνληζκνχ θαζψο θαη ν ρξφλνο ζηνλ 

νπνίν αλακέλεηαη φηη απηά ζα πξνθχςνπλ κέρξη ηνλ ηειηθφ θαη νξηζηηθφ 

δηαθαλνληζκφ απφ ηελ Δηαηξία φισλ ησλ αμηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

αλαγλσξίζηκσλ θαη νπζησδψλ θηλδχλσλ πνπ δχλαληαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη 

απνξξένπλ απφ ηηο αλσηέξσ αμηψζεηο. 

β. Λακβάλνληαη ππφςε ζπλεηέο παξαδνρέο, κέζνδνη θαη ππνδείγκαηα πνπ 

εθαξκφδνληαη αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη ηερληθέο  

δηαρείξηζεο ζπκβαηέο κε ηελ εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο γηα ηνλ θίλδπλν πνπ έρεη 

αλαιάβεη. ην πιαίζην απηφ, ν Τπεχζπλνο Αλαινγηζηήο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζηνραζηηθέο ηερληθέο ή άιια κέζα αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ε Δηαηξία έρεη 

αλαιάβεη. 

γ. Λακβάλεηαη ππφςε ε εκπεηξία θαη ηα δεδνκέλα ηεο Δηαηξίαο, ζπλππνινγίδνληαο 

ηνλ βαζκφ ηεο ζηαηηζηηθήο ηνπο αμηνπηζηίαο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξαδνρψλ 

ζρεηηθά κε παξακέηξνπο πνπ σο έλα βαζκφ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο. 

δ. Λακβάλεηαη ππφςε ε εκπεηξία θαη ηα δεδνκέλα εμσηεξηθψλ πεγψλ, εθφζνλ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Ζ εθηίκεζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηεξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά, ηφζν ζηελ αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ παξειζφληνο θαη 

ηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε, φζν θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ πνπ ζα 

έρνπλ επίδξαζε ζηελ εμέιημε ησλ απνδεκηψζεσλ θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ Δμφδσλ 

Γηαθαλνληζκνχ (παξ. 4). Ο Τπεχζπλνο Αλαινγηζηήο δχλαηαη, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

πξνβιέςεσλ ηεο παξ. 1.β θαη 1.γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λα ζπλππνινγίζεη, επί ηε 

βάζεη αξθνχλησο ηεθκεξησκέλσλ αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ, ηα ηπρφλ αλαθηήζηκα 

πνζά θαζψο θαη ηα Άκεζα Έμνδα Γηαθαλνληζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο παξ. 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζην πνζφ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θαη‟ άξζξν 9 ηεο παξνχζεο απφθαζεο 

ππνινγηδφκελνπ θαη ζρεκαηηδφκελνπ ΑΔΕ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ , πξνζηίζεηαη πνζφ ίζν πξνο ηα ηπρφλ αλαθηήζηκα πνζά ηεο παξ. 5 θαη 6 ηνπ 
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άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο απφθαζεο (παξ. 5). ησπεξή κείσζε ή πξνεμφθιεζε ησλ 

ππνινγηδφκελσλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε 

ηα έζνδα επελδχζεσλ, πιελ ηεο πξνεμφθιεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνζαχμεζε ηνπ 

θαη‟ άξζξν 9 παξ. 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, απαγνξεχεηαη (παξ. 6). Ζ ζπκκεηνρή 

ησλ αληαζθαιηζηψλ ζηηο αλσηέξσ πξνβιέςεηο ζα εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηηο πθηζηάκελεο αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, εηδηθφηεξα δε αλάινγα 

κε ηνλ ηχπν ησλ αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ην εχξνο ηεο αληαζθαιηζηηθήο 

εθρψξεζεο θαη ηε θχζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ θαη πηζηνπνηείηαη κε βεβαίσζε 

πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο αληαζθαιηζηέο (παξ. 7). Ζ επηινγή ησλ κεζφδσλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ΑΔΕ ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηνλ Τπεχζπλν Αλαινγηζηή, ν νπνίνο νθείιεη λα εμεηάζεη ηηο ελδείμεηο θη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα κεζφδνπο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε αζθαιηζηηθνχ 

θηλδχλνπ, λα αηηηνινγεί ηηο δηαθνξέο ησλ απνηειεζκάησλ, λα πηζηνπνηεί ηελ 

επαηζζεζία απηψλ ζε κεηαβνιέο ησλ βαζηθφηεξσλ παξακέηξσλ, θαη λα ηα αλαθέξεη 

ζηελ Αλαινγηζηηθή Έθζεζε Σερληθψλ Απνζεκάησλ (παξ. 8). ηελ πεξίπησζε εληαίαο 

(ζπλνιηθήο) εθηίκεζεο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν 

Τπεχζπλνο Αλαινγηζηήο εθηηκά επί ηε βάζεη πξνζεγγηζηηθήο κεζφδνπ ην πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ πξφβιεςε ηεο παξ. 1.α. ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ην αλαθέξεη ζηελ 

Αλαινγηζηηθή Έθζεζε Σερληθψλ Απνζεκάησλ πεξηγξάθνληαο ηελ πξνζεγγηζηηθή 

κέζνδν (παξ. 9). Δηδηθά γηα ηα ηξία (3) πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ θιάδν, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ζπλεθηηκψληαη απφ ηελ Δηαηξία ηα ζηνηρεία ηνπ Δγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 15, παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 400/1970, φπσο 

ηζρχεη (παξ. 10). 

 

 

3.1.5. ΑΠΟΘΔΜΑ ΔΞΗΟΡΡΟΠΖΖ 

 

Σν Απφζεκα Δμηζνξξφπεζεο πξννξίδεηαη λα αληηζηαζκίζεη ην ηερληθφ έιιεηκκα 

πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςεη ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή νηθνλνκηθή ρξήζε 

απνθιεηζηηθά ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο 14 «Πηζηψζεηο». Σν απφζεκα απηφ 
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ππνινγίδεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Αλαινγηζηή, ζρεκαηίδεηαη θαη επελδχεηαη (δηαηίζεηαη 

ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε) ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.Γ. 400/1970, φπσο 

ηζρχεη, απφ ηελ Δηαηξία θαηά ην θιείζηκν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

γηα ηηο πξσηαζθαιίζεηο θαη αληαζθαιηζηηθέο αλαιήςεηο, ζηελ πξψηε θιεηζκέλε 

(επηζήκσο) νηθνλνκηθή ρξήζε θαη ζηηο επφκελεο εθαξκφδνληαο αλάινγα ηηο παξ. 2 

θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ (άξζξν 11, παξ.1). Σν Απφζεκα Δμηζνξξφπεζεο 

ππνινγίδεηαη θαηά ην θιείζηκν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζσξεπηηθά, 

ιακβάλνληαο ππφςε αθελφο ην Απφζεκα Δμηζνξξφπεζεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

θαη αθεηέξνπ ην 75% ηνπ ηερληθνχ πιενλάζκαηνο πνπ πξνθχπηεη ζηνλ αλσηέξσ 

θιάδν, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 12% ησλ ΚΓΑ πνπ θαηαινγίζζεθαλ ζηελ θιεηζκέλε 

νηθνλνκηθή ρξήζε γηα ηνλ αλσηέξσ θιάδν, κέρξηο φηνπ ην αλσηέξσ απφζεκα θζάζεη 

ην 150% ηνπ πςειφηεξνπ εηήζηνπ πνζνχ ΚΓΑ πνπ θαηαινγίζζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πέληε ηειεπηαίσλ θιεηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (παξ. 2). Σν 

ηερληθφ απνηέιεζκα (πιεφλαζκα ή έιιεηκκα) ηνπ αλσηέξσ θιάδνπ, γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά ην θιείζηκν ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ εθκεηαιιεχζεψο ηνπ ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 4.7 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 148/1984, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεκέλν απφ ηηο παξαγξάθνπο 

11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 64/1999, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ην 

αλσηέξσ ηερληθφ απφζεκα φζν θαη ε αλαινγία εζφδσλ-εμφδσλ επελδχζεσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε απηφλ (παξ. 3). Ζ ρξήζε ηνπ Απνζέκαηνο Δμηζνξξφπεζεο γίλεηαη 

φηαλ ην ηερληθφ απνηέιεζκα, ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο 14 

«Πηζηψζεηο», είλαη ειιεηκκαηηθφ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ αληηζηάζκηζήο ηνπ (παξ. 4). Σν 

σο άλσ ππνινγηζζέλ, ζρεκαηηζζέλ θαη επελδπκέλν (δηαζέζηκν ζε αζθαιηζηηθή 

ηνπνζέηεζε) Απφζεκα Δμηζνξξφπεζεο αθαηξείηαη απφ ην δηαζέζηκν πεξηζψξην 

θεξεγγπφηεηαο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θαλφλεο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ ε 

Δηαηξία επηζήκσο αθνινπζεί, δελ επηηξέπνπλ ηελ ινγηζηηθή θαηαρψξεζή ηνπ (παξ. 

5). 
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3.2. ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο γεληθψλ αζθαιίζεσλ, εηδηθά γηα θάπνηα είδε αζθάιηζεο 

ζα πξέπεη  λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεκαηίδνπλ απνζέκαηα γηα λα κπνξνχλ ζην κέιινλ 

λα θαιχςνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο αιιά κε 

αλαγγειζείζεο δεκίεο. Παξ‟ φιν πνπ κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία δελ γλσξίδεη ην 

αθξηβέο πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ ηεο απνδεκηψζεσλ θάζε έηνο, ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη λα εθηηκήζεη απηφ ην ζχλνιν φζν πην ζίγνπξα θαη αθξηβέζηεξα γίλεηαη. 

Σα είδε ησλ απνζεκάησλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε εδψ είλαη πξψηνλ ην IBNR, 

δειαδή δεκίεο πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί αιιά δελ έρνπλ αθφκε αλαγγειζεί (Incurred But 

Not Reported), δεχηεξνλ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο δεκηψλ πνπ έρνπλ ήδε αλαγγειζεί 

αιιά δελ έρνπλ αθφκε θιείζεη θαη ηξίηνλ πξφβιεςε κειινληηθψλ πιεξσκψλ γηα 

δεκηέο πνπ έρνπλ ήδε δηαθαλνληζζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηνπ 

απνζέκαηνο, αιιά ππάξρεη ελδερφκελν λα αλαβηψζνπλ θαη‟ εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο. 

Σν εξψηεκα πνπ γελλάηαη εδψ είλαη ην εμήο: Πφζν απφζεκα πξέπεη λα «θξαηήζεη» 

κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο κειινληηθέο πιεξσκέο πνπ ζα 

αλαγθαζηεί λα θαηαβάιεη γηα δεκίεο πνπ έρνπλ ήδε πξνθχςεη ζην παξειζφλ;  

Πξηλ παξνπζηάζνπκε ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ απνζεκάησλ θαη γηα λα 

γίλεηαη επξέσο θαηαλνεηφ, ζα πξέπεη λα παξαζέζνπκε ηα αθφινπζα: 

 Έηνο αηπρήκαηνο (origin year or accident year): Σν αζθαιηζηηθφ έηνο κέζα 

ζην νπνίν ζπλέβε ε δεκία 

 Έηνο εμέιημεο (development year): Σν πιήζνο ησλ εηψλ πνπ πέξαζε κέρξη λα 

πιεξσζεί κία δεκία.  

 

 

3.2.1. ΛΟΓΟΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΕΖΜΗΧΝ  

 

ην παξφλ ζχγγξακκα ζα αλαιχζνπκε ηηο πην ζεκαληηθέο θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο θαη κνληέια εμέιημεο δεκηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηα run-

off triangles. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ρξήζε ησλ run-off triangles απνηειεί ε απνδνρή 

φηη ε εμέιημε ησλ δεκηψλ θάζε έηνπο αηπρήκαηνο αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε «ξνή-

εμέιημε» , ε νπνία είλαη θνηλή γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο. 
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 Ξεθηλάκε κε ην γεληθφ κνληέιν δεδνκέλσλ εμέιημεο δεκηψλ απφ κηα νηθνγέλεηα 

ηπραίσλ κεηαβιεηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πξνζαπμεηηθέο θαη ζσξεπηηθέο 

δεκηέο. Θεσξνχκε έλα ραξηνθπιάθην θηλδχλσλ θαη ππνζέηνπκε φηη θάζε δεκηά ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ δηαθαλνλίδεηαη είηε κέζα ζην έηνο αηπρήκαηνο είηε ηα επφκελα n έηε 

εμέιημεο. Σν ραξηνθπιάθην κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί είηε απφ πξνζαπμεηηθέο δεκηέο 

είηε απφ ζσξεπηηθέο δεκηέο. 

 

 

3.2.1.1.ΠΡΟΑΤΞΖΣΗΚΔ ΕΖΜΗΔ (INCREMENTAL LOSSES) 

  

Γηα λα ζρεκαηίζνπκε έλα ραξηνθπιάθην απφ πξνζαπμεηηθέο δεκηέο, ζεσξνχκε κηα 

νηθνγέλεηα ηπραίσλ κεηαβιεηψλ {Ζi,k}i,k {0,1,…,n} θαη εξκελεχνπκε ηελ ηπραία 

κεηαβιεηή  Ζi,k  σο ηε δεκηά πνπ ζπλέβε ην έηνο αηπρήκαηνο i, ε νπνία 

δηαθαλνλίδεηαη κε θαζπζηέξεζε k εηψλ, επνκέλσο ην έηνο εμέιημεο k  θαη 

εκεξνινγηαθφ έηνο i+k. Έηζη απφ εδψ θαη ζην εμήο, ε Ζi,k  αλαθέξεηαη σο ε 

πξνζαπμεηηθή δεκηά ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο i θαη ηνπ έηνπο εμέιημεο k. 

Θεσξνχκε φηη νη πξνζαπμεηηθέο δεκηέο Ζi,k  είλαη εθηηκψκελεο γηα εκεξνινγηαθά 

έηε i+k ≤ n θαη φηη απηέο δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ γηα εκεξνινγηαθά έηε i+k ≥ 

n+1. Οη εθηηκψκελεο πξνζαπμεηηθέο δεκηέο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην αθφινπζν 

run-off triangle: 

 

Πίλαθαο 2 – Πξνζαπμεηηθέο δεκίεο 
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Σν δεηνχκελν πξφβιεκα είλαη λα πξνβιέςνπκε ηηο κε ππάξρνπζεο αθφκε 

πξνζαπμεηηθέο δεκηέο. 

 

 

3.2.1.2.ΧΡΔΤΣΗΚΔ ΕΖΜΗΔ (CUMULATIVE LOSSES) 

 

Γηα λα ζρεκαηίζνπκε έλα ραξηνθπιάθην απφ ζσξεπηηθέο δεκηέο, ζεσξνχκε κηα 

νηθνγέλεηα ηπραίσλ κεηαβιεηψλ {Si,k}i,k {0,1,…,n} θαη εξκελεχνπκε ηελ ηπραία 

κεηαβιεηή  Si,k  σο ηε δεκηά πνπ ζπλέβε ην έηνο αηπρήκαηνο i, ε νπνία 

δηαθαλνλίδεηαη κε θαζπζηέξεζε ηνπιάρηζηνλ k εηψλ θαη επνκέλσο φρη αξγφηεξα απφ 

ην έηνο εμέιημεο k. Έηζη απφ θαη ζην εμήο, ε Si,k  αλαθέξεηαη σο ε ζσξεπηηθή δεκηά 

ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο i θαη ηνπ έηνπο εμέιημεο k, ε Si,n-i  αλαθέξεηαη σο ε ζσξεπηηθή 

δεκηά ηνπ παξφληνο εκεξνινγηαθνχ έηνπο n, θαη ε Si,n σο ε ηειηθή ζσξεπηηθή δεκηά.  

Θεσξνχκε φηη νη ζσξεπηηθέο δεκηέο Si,k  είλαη εθηηκψκελεο γηα εκεξνινγηαθά έηε 

i+k ≤ n θαη φηη απηέο δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ γηα εκεξνινγηαθά έηε i+k ≥ n+1. 

Οη εθηηκψκελεο ζσξεπηηθέο δεκηέο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην αθφινπζν run-off 

triangle: 

 

Πίλαθαο 3- σξεπηηθέο Εεκίεο 

 

 
Σν δεηνχκελν πξφβιεκα είλαη λα πξνβιέςνπκε ηηο κε ππάξρνπζεο αθφκε 

ζσξεπηηθέο δεκηέο. 



Μζθοδοι Αποθεματοποίηςησ Ζημιών Γενικών Αςφαλίςεων                                                      30 

 

 

Γιαννζλη Σταυροφλα, MSc ςτην Αναλογιςτική Επιςτήμη και Διοίκηςη Κινδφνου 

Ζ αξίζκεζε ησλ εηψλ αηπρήκαηνο θαη ησλ εηψλ εμέιημεο μεθηλψληαο απ‟ ην 0 αληί 

γηα 1 είλαη επξέσο γλσζηφ αιιά φρη γεληθά απνδεθηφ. Δίλαη βέβαηα ρξήζηκν λα 

δηεπθξηληζηεί γηα ζεκαληηθνχο ιφγνπο: 

 Γηα δεκηέο πνπ έρεη δηαθαλνληζηεί κέζα ζην έηνο αηπρήκαηνο, δελ ππάξρεη 

θαζπζηέξεζε γηα δηαθαλνληζκφ. Δίλαη επνκέλσο θπζηθφ λα μεθηλήζεη ε αξίζκεζε 

ησλ εηψλ εμέιημεο απφ ην έηνο 0. 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αξίζκεζε ησλ εηψλ εμέιημεο θαη γηα ηα έηε αηπρήκαηνο 

ππνλνεί φηη ε πξνζαπμεηηθή ή ε ζσξεπηηθή δεκηά ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο i  θαη ηνπ 

έηνπο εμέιημεο k είλαη εθηηκψκελε αλ θαη κφλν αλ i+k ≤ n. πγθεθξηκέλα, νη 

ζσξεπηηθέο δεκηέο Si,n-i  είλαη εθείλεο ηνπ παξφληνο εκεξνινγηαθνχ έηνπο n θαη 

είλαη ζεκαληηθέο ζηηο πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο εθηίκεζεο απνζεκάησλ δεκηψλ. 

 

 

3.2.1.3. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΞΔΛΗΞΖ (DEVELOPMENT FACTORS) 

 

Ζ ρξήζε ησλ run-off triangles γηα ηελ εθηίκεζε απνζεκάησλ δεκηψλ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί κφλν αλ ππνζέζνπκε φηη ε εμέιημε ησλ δεκηψλ θάζε έηνπο αηπρήκαηνο 

αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλα ξνή ε νπνία είλαη θνηλή γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο. 

Απηή ε αζαθήο ηδέα ηεο εμέιημεο κπνξεί λα ηππνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. ηελ 

παξνχζα ελφηεηα, ζεσξνχκε ηξία είδε παξαγφλησλ νη νπνίνη είλαη επδηάθξηηνη αιιά 

κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ν έλαο κέζα απ‟ ηνλ άιινλ. Απηνί νη παξάγνληεο θαη ε 

ηζνδπλακία ηνπο παξέρεη ην θιεηδί γηα ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ 

ππνινγηζκνχ απνζεκάησλ ησλ δεκηψλ. Ζ ππφζεζε ελφο παξάγνληα εμέιημεο κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ έλα πξσηαξρηθφ ζηνραζηηθφ κνληέιν ππνινγηζκνχ 

απνζεκάησλ. 
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3.2.1.3.1. ΠΡΟΑΤΞΖΣΗΚΑ ΠΟΟΣΑ 

 

Ζ δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηα πξνζαπμεηηθά πνζνζηά ζπγθξίλεη ηηο αλακελφκελεο 

πξνζαπμεηηθέο δεκηέο κε ηηο αλακελφκελεο ηειηθέο ζσξεπηηθέο δεκηέο: 

Ζ δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηα πξνζαπμεηηθά πνζνζηά: Υπάρχουν παράμετροι 

θ0,θ1,...,θn  όπου ισχύει      
   = 1 έτσι ώστε η ποσότητα  

ζk = 
        

       
 

λα ηζρχεη γηα φια ηα k   {0,1,…,n} θαη γηα φια ηα i   {0,1,…,n}. H άπνςε απηή 

ζεκαίλεη φηη γηα θάζε έηνο εμέιημεο k   {0,1,…,n}, ηα πξνζαπμεηηθά πνζνζηά  

ζi,k = 
        

       
 

είλαη ίδηα γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ελφο run-off triangle γηα 

πιεξσζείζεο δεκίεο ή πνζά δεκηψλ , είλαη ζπλήζσο ινγηθφ λα ζεσξνχκε επηπξφζζεηα 

φηη ζk   0 γηα θάζε k   {0,1,…,n}. ηελ πεξίπησζε ησλ δεισζεηζψλ δεκηψλ φκσο, ε 

επηπιένλ  άπνςε κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε αθνχ νη αλακελφκελεο πξνζαπμεηηθέο 

δεκηέο ησλ εηψλ εμέιημεο k   {0,1,…,n} κπνξεί λα είλαη αξλεηηθέο. 

 

 

3.2.1.3.2. ΧΡΔΤΣΗΚΑ ΠΟΟΣΑ 

 

Ζ δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηα ζσξεπηηθά πνζνζηά ζπγθξίλεη ηηο αλακελφκελεο 

ζσξεπηηθέο δεκηέο κε ηηο αλακελφκελεο ηειηθέο ζσξεπηηθέο δεκηέο: 

Ζ δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηα ζσξεπηηθά πνζνζηά: Υπάρχουν παράμετροι γ0,γ1,...,γn  

όπου ισχύει γn= 1 έτσι ώστε η ποσότητα  

γk = 
        

       
 

λα ηζρχεη γηα φια ηα k   {0,1,…,n} θαη γηα φια ηα i   {0,1,…,n}. H άπνςε απηή 

ζεκαίλεη φηη γηα θάζε έηνο εμέιημεο k   {0,1,…,n}, ηα ζσξεπηηθά πνζνζηά  

γi,k = 
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 είλαη ίδηα γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ελφο run-off triangle γηα 

πιεξσζείζεο δεκίεο ή πνζά δεκηψλ , είλαη ζπλήζσο ινγηθφ λα ζεσξνχκε επηπξφζζεηα 

φηη 0   γ0  γ1  ...  γn.  ηελ πεξίπησζε ησλ δεισζεηζψλ δεκηψλ φκσο, ε επηπιένλ 

άπνςε κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε αθνχ ε αθνινπζία ησλ αλακελφκελσλ 

ζσξεπηηθψλ δεκηψλ κπνξεί λα κεησζεί. 

Ζ δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηα πξνζαπμεηηθά θαη ηα ζσξεπηηθά πνζνζηά κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί σο εμήο: 

 Δάλ ε αθνινπζία ζ0,ζ1,...,ζn είλαη κηα δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηηο πξνζαπμεηηθέο 

δεκηέο, ηφηε ε δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηηο ζσξεπηηθέο δεκηέο ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο γk  =       
    

 Δάλ ε αθνινπζία γ0,γ1,...,γn  είλαη κηα δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηηο ζσξεπηηθέο 

δεκίεο, ηφηε ε δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηηο πξνζαπμεηηθέο δεκηέο ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο  

ζk  =   
         

                   
  

Δπηπιένλ ε ζπλζήθε ζk 0 ηζρχεη γηα φια ηα  k   {0,1,…,n} αλ θαη κφλν αλ 0   

γ0  γ1  ...  γn 

 

 

3.2.1.3.3. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Ζ δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηνπο παξάγνληεο ζπγθξίλεη ηηο αθφινπζεο αλακελφκελεο 

ζσξεπηηθέο δεκηέο: 

Ζ δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηνπο παξάγνληεο: Υπάρχουν παράμετροι υ1,...,υn  έτσι 

ώστε η ποσότητα  

γk = 
        

         
 

λα ηζρχεη γηα φια ηα k   {1,…,n} θαη γηα φια ηα i   {0,1,…,n}. H άπνςε απηή 

ζεκαίλεη φηη γηα θάζε έηνο εμέιημεο k   {1,…,n}, νη παξάγνληεο  

υi,k = 
        

         
 

 είλαη ίδηνη γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ελφο run-off triangle γηα 

πιεξσζείζεο δεκίεο ή πιήζε δεκηψλ , είλαη ζπλήζσο ινγηθφ λα ζεσξνχκε 
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επηπξφζζεηα φηη θk 1 γηα φια ηα k   {1,…,n}. ηελ πεξίπησζε ησλ δεισζεηζψλ 

δεκηψλ φκσο, ε επηπιένλ άπνςε κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε αθνχ ε αθνινπζία ησλ 

αλακελφκελσλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ κπνξεί λα κεησζεί. 

Ζ δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηα ζσξεπηηθά πνζνζηά θαη ηνπο παξάγνληεο κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί σο εμήο: 

 Δάλ ε αθνινπζία γ0,γ1,...,γn είλαη κηα δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηηο ζσξεπηηθέο 

δεκηέο, ηφηε ε δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηνπο παξάγνληεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

σο θk  =  
  

    
 

 Δάλ ε αθνινπζία θ1,...,θn  είλαη κηα δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηνπο παξάγνληεο, ηφηε 

ε δηαδηθαζία εμέιημεο γηα ηηο ζσξεπηηθέο δεκηέο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο  

γk  =   
 

  
 
      

 

Δπηπιένλ ε ζπλζήθε γ0  γ1  ...  γn ηζρχεη αλ θαη κφλν αλ  θk   γηα φια ηα  k   

{0,1,…,n}.  

 

 

3.2.2  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΣΔΛΑ 

 

Ζ παξνχζα ελφηεηα παξέρεη κηα παξνπζίαζε ησλ πην ζεκαληηθψλ κεζφδσλ 

εχξεζεο απνζεκάησλ.  

 

 

3.2.2.1. CHAIN LADDER METHOD 

 

Σν φλνκα απηήο ηεο κεζφδνπ δφζεθε απφ νκνεηδείο, επαλαιακβαλφκελνπο 

ρεηξηζκνχο – ζαλ ζθάια- πνπ είλαη δεκέλνη αιπζηδσηά γηα ηα δηάθνξα έηε εμέιημεο. 

ρεκαηίδνληαο ηξίγσλα, ηα ιεγφκελα run-off triangles, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα 

βξεζνχλ ηα απνζέκαηα ζπγθξίλνληαο ηα παξφληα δεδνκέλα κε απηά ηνπ παξειζφληνο. 

Τπνζέηνπκε φηη νη πιεξσκέο ζα ζπκβνχλ κε παξφκνην ηξφπν γηα θάζε έηνο 

αηπρήκαηνο φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εμέιημε ηνπ 

παξειζφληνο επαλαιακβάλεηαη, νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο είλαη ίδηεο, ηα 
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ζπκβφιαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο έρνπλ ηνπο ίδηνπο φξνπο 

(φξηα αζθάιηζεο, αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο) θαη ηέινο ε κίμε ησλ θιάδσλ είλαη ζε 

ζηαζεξή αλαινγία (νκαδνπνίεζε). Δπηπιένλ, ν πιεζσξηζκφο παξακέλεη ίδηνο θαη δελ 

έρνπκε εμέιημε πέξα απφ ην ηέινο ηνπ ηξηγψλνπ. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ εμέιημε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πιεξσκψλ. Παξ‟ φια 

απηά είλαη αλαγθαίν λα ειέγμνπκε εάλ ε εθηίκεζή καο ηαηξηάδεη ινγηθά κε ηα 

δεδνκέλα ησλ δεκηψλ πνπ καο έρνπλ ήδε αλαγγειζεί. 

 

Τπνζέζεηο 

 Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηε ππφζεζε φηη νη πιεξσκέο απφ θάζε έηνο 

αηπρήκαηνο εμειίζζνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 Οη αιιαγέο ζην πνζνζηφ ησλ εκθαληδφκελσλ δεκηψλ κπνξνχλ κφλν λα 

ελζσκαησζνχλ κε πξνζαξκνγή «δηά ρεηξφο» ησλ παξαγφλησλ εμέιημεο. 

 Ζ ηειηθή ππφζεζε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο chain-ladder αθνξά 

πιεζσξηζκφ. 

 Θεσξείηαη φηη ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ πιεζσξηζκνχ παιαηφηεξσλ 

εηψλ ζα επαλαιεθζεί θαη ζην κέιινλ. 

  Υξεζηκνπνηψληαο ην γεληθφ ζηαηηζηηθφ κνληέιν, ε chain ladder κέζνδνο 

κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή:               Cij = rj si + ei,  

               φπνπ  

                Cij  είλαη ην πνζφ ησλ δεκηψλ γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο i  θαη θάζε έηνο 

εμέιημεο j, 

                 rj  είλαη ε αλαινγία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ πνπ έρνπλ 

εκθαληζηεί κέρξη ην ηέινο ηνπ j έηνπο εμέιημεο,  

                si   αληηπξνζσπεχεη  ην ηειεπηαίν πνζφ ησλ δεκηψλ γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο i 

θαη  

ei είλαη ην ηπραίν ζθάικα.  

ηελ βαζηθή chain ladder κέζνδν, ηα rj πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηαζκηζκέλνπο κέζνπο ησλ πνζνζηψλ ησλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ ζε δηαδνρηθά έηε 

εμέιημεο. Ζ κεζνδνινγία απηή κπνξεί λα εθαξκνζζεί επίζεο θαη ζηηο πξνζαπμεηηθέο 

δεκηέο, αιιά απηφ δελ ζπλεζίδεηαη αθνχ ηα πνζά ηείλνπλ λα κεηψλνληαη φζν 
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απνκαθξπλφκαζηε απφ ην έηνο αηπρήκαηνο θαη ηα πνζνζηά λα κεηαβάιινληαη ζηα 

δηαδνρηθά έηε εμέιημεο. 

 Όηαλ ππνζέηνπκε πιεζσξηζκφ, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε  λα 

ζθεθηφκαζηε πξνεγνπκέλσο φηη κηιάκε γηα πιεζσξηζκφ ζηηο δεκηέο θαη απηφ 

αθξηβψο είλαη πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία. Δπνκέλσο, παξ‟ φιν πνπ κηα 

ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ γελλάηαη ζηηο δεκηέο κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθφ.  

1. Πιεζσξηζκφο ζηηο ηηκέο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. 

2. Πιεζσξηζκφο ζην θφζηνο ησλ δεκηψλ γηα δηαθαλνληζκφ. 

3. Δηδηθνί δείθηεο πιεζσξηζκνχ γηα πξάγκαηα φπσο ην θφζηνο ησλ 

επηζθεπαζκέλσλ νρεκάησλ. 

                                                  

 

 

 

3.2.2.2. ΜΔΘΟΓΟ CHAIN LADDER ΜΔ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ 

 

Ο πιεζσξηζκφο ησλ δεκηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ run-off 

triangle. Ζ πξνζαξκνζκέλε ιφγσ πιεζσξηζκνχ chain ladder κέζνδνο δνπιεχεη 

πξνζαξκφδνληαο ηα ζηνηρεία ζην ηξίγσλν έηζη ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πιεζσξηζκνχ. ην κνληέιν πνπ έρνπκε ζεσξήζεη, ππνζέηνπκε φηη 

ν πιεζσξηζκφο ζηηο δεκηέο βξίζθεηαη ζην ίδην εηήζην πνζνζηφ γηα φιεο ηηο δεκηέο πνπ 

πξφθεηηαη λα πιεξψζνπκε κέζα ζηα δηαδνρηθά έηε πνπ εμεηάδνπκε. Δπηπιένλ είλαη 

απαξαίηεην λα ιάβνπκε ππφςε καο, φηη φηαλ ππνζέηνπκε πιεζσξηζκφ, απηφο 

εθαξκφδεηαη ζηηο πιεξσζείζεο δεκηέο θάζε έηνπο θαη φρη ζηηο ζσξεπηηθέο δεκηέο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ κειινληηθφ πιεζσξηζκφ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνβιέςεηο ησλ 

ζσξεπηηθψλ πιεξσκψλ δελ ηνλ  ιακβάλνπλ ππφςε. Πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςνπκε 

ηηο πξαγκαηηθέο πιεξσκέο, ρξεηάδεηαη έλα ππνηηζέκελν πνζνζηφ κειινληηθνχ 

πιεζσξηζκνχ. Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα κεηαηξέςνπκε ηα 

πξνζαπμεηηθά πνζά παξά ηα ζσξεπηηθά πξηλ ηα πξνζαξκφζνπκε κε ηνλ κειινληηθφ 
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πιεζσξηζκφ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε φηαλ αλαθεξζήθακε ζηνλ 

πιεζσξηζκφ ηνπ παξειζφληνο.  

 

Τπνζέζεηο 

 Ζ βαζηθή ππφζεζε ζηελ κέζνδν απηή είλαη φηη γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο, ην 

πνζφ ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα θάζε έηνο 

εμέιημεο είλαη κηα ζηαζεξή αλαινγία ησλ ηειηθψλ δεκηψλ ζε πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα απφ απηά ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο. 

 Αλακθίβνιεο ππνζέζεηο γίλνληαη θαη γηα παιαηφηεξν θαη γηα κειινληηθφ 

πιεζσξηζκφ δεκηψλ.    

 Δπνκέλσο, ρξεζηκνπνηψληαο ην γεληθφ ζηαηηζηηθφ κνληέιν, ε πξνζαξκνζκέλε 

ιφγσ πιεζσξηζκνχ chain ladder κέζνδνο γξάθεηαη σο εμήο: 

Cij = rj si xij+ ei 

               φπνπ  

         Cij  είλαη ην πνζφ ησλ δεκηψλ γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο i  θαη θάζε έηνο εμέιημεο j, 

          rj  είλαη ε αλαινγία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ πνπ έρνπλ εκθαληζηεί 

                      κέρξη ην ηέινο ηνπ j έηνπο εμέιημεο, 

          xij  είλαη ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ γηα ην έηνο πνπ εμεηάδνπκε,  

       si   αληηπξνζσπεχεη  ην ηειεπηαίν πνζφ ησλ δεκηψλ γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο i. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζ‟ απηφ ην κνληέιν, ε λνκηζκαηηθή αμία ηνπ si  

είλαη ζε ηηκέο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη  

          ei είλαη ην ηπραίν ζθάικα.  

Ζ βαζηθή κέζνδνο ηεο Chain Ladder δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ξεηά θακία ρξνληθά 

κεηαβαιιφκελε κεηαβιεηή φπσο ν πιεζσξηζκφο. Οη παξάγνληεο εμέιημεο πνπ 

ππνινγίδνληαη, βαζίδνληαη ζε πιεξσκέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Ο 

παξειζνληηθφο πιεζσξηζκφο είλαη γλσζηφο, αιιά δελ είλαη ζαθέο πνηα ππφζεζε 

κπνξεί λα γίλεη γηα ηνλ κειινληηθφ πιεζσξηζκφ, εθηφο απφ απηήλ πνπ ζεσξεί φηη ν 

κειινληηθφο πιεζσξηζκφο είλαη έλαο ζηαζκηζκέλνο κέζνο ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ. 

Αλ νη πξνζδνθίεο γηα ηνλ κειινληηθφ πιεζσξηζκφ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

ηάζεηο ηνπ παξειζφληνο, απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε γηα ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ κειινληηθψλ δεκηψλ. Δίλαη ζαθέο φηη ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ 

πξνζαξκνγέο κε βάζε ηνλ πιεζσξηζκφ, εθφζνλ ηα επίπεδα ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ 
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έρνπλ επεξεάζεη ηηο δεκηέο είλαη δηαζέζηκα. Χζηφζν, ζηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

είλαη βαζηθφ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πξνζαπμεηηθά, παξά ηα ζσξεπηηθά δεδνκέλα, 

έηζη ψζηε ε επίδξαζε ηνπ ρξφλνπ λα εθαξκνζηεί ζηα ζσζηά δεδνκέλα.   

Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εχξεζε ησλ απνηειεζκάησλ κ‟ απηήλ ηε 

κέζνδν, ε δηαδηθαζία γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα. Αξρηθά, νη δεκηέο ηνπ παξειζφληνο ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ κε βάζε ηνπο παξειζνληηθνχο δείθηεο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ψζηε λα πξνθχςνπλ νη αμίεο ηνπο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Αληηζηνίρσο, νη ππνζέζεηο γηα 

ηνλ κειινληηθφ πιεζσξηζκφ ζα εθαξκνζηνχλ ζηηο κειινληηθέο πξνζαπμεηηθέο 

δεκηέο.  

Σν αξρηθφ ζεκείν είλαη κηα γεληθή εθδνρή ηεο κεζφδνπ Bornheutter-Ferguson ε 

νπνία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζθέςε ηεο δηαδηθαζίαο εμέιημεο γηα ζσξεπηηθά 

πνζνζηά θαη ηείλεη λα είλαη κηα ελνπνηεκέλε αξρή θάησ απφ ηελ νπνία πνιιέο άιιεο 

κέζνδνη εχξεζεο απνζεκάησλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ.   

 

3.2.2.3. BORNHEUTTER-FERGUSON 

 

LOSS RATIO 

Σν πνζνζηφ ησλ επηζπκβαζψλ δεκηψλ πξνο ηα εηζπξαρζέληα αζθάιηζηξα ζε κηα 

θαζνξηζκέλε πεξίνδν ιέγεηαη loss ratio. 

Loss ratio =  
                    

                     
 

Σν loss ratio βαζηζκέλν ζηελ ηάζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ άπνςε ησλ 

underwriters θαη ζηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα 

βάζε γηα εθηίκεζε ελφο δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο θαη επνκέλσο θαη γηα πνιχ κεγάιεο 

δεκίεο. Απηή ε ζεσξία γηα ην loss-ratio ζα παίμεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κέζνδν 

Bornheutter-Ferguson. 

 

H Bornheutter-Ferguson κέζνδνο ζπλδπάδεη ηo εθηηκεζέλ loss-ratio κε ηε Chain 

Ladder Method. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη αξρηθά ε άπνςε φηη 

νπνηαδήπνηε δεκηά κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε έλα δεδνκέλν έηνο, ε κειινληηθή εμέιημε 

ξνήο ζα αθνινπζήζεη απηήλ ηελ ήδε εκθαληζζείζα ξνή θαη γηα ηα επφκελα έηε θαη 

δεχηεξνλ φηη ε εμέιημε ζε δεκηέο πξνεγνχκελσλ εηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο  δελ 
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παξέρεη απαξαίηεηα έλα θαιχηεξν ζπκπέξαζκα ησλ κειινληηθψλ δεκηψλ απφ φηη έλα 

γεληθφ loss-ratio. Ζ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ δεκηψλ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο εμήο:  

Μειινληηθή εμέιημε δεκηψλ = αζθάιηζηξν x εθηηκεζέλ loss-ratio x (1- 
 

 
 ) 

Αθνχ ε ηειηθή εθηίκεζε ησλ ηειηθψλ δεκηψλ βαζίδεηαη ζηα παξαηεξεζέληα 

δεδνκέλα θαη κηα αξρηθή εθηίκεζε αγλνεί απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, απηή ε κέζνδνο ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί φηη αθνινπζεί κηα Μπευλδηαλή πξνζέγγηζε. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαπάλσ κέζνδν, θάζε επαλαιακβαλφκελε ηειηθή δεκηά 

θάζε έηνπο κπνξεί λα εθθξαζηεί ζαλ έλαο ζπλδπαζκφο ησλ ηειηθψλ δεκηψλ 

ππνινγηζκέλσλ κε ηελ κέζνδν chain ladder (CL) θαη ησλ ηειηθψλ δεκηψλ ηνπ loss 

ratio (LR). Έηζη, νη ηειηθέο δεκηέο κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ 

σο:  

B-F ηειηθέο δεκηέο = πνζνζηφ x CL + (1- πνζνζηφ) x LR 

φπνπ  πνζνζηφ  = 
 

  
   

Α είλαη νη πξαγκαηηθέο δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην run-off triangle, 

CL είλαη νη ηειηθέο δεκηέο κε ηε κέζνδν Chain Ladder θαη 

f νξίδεηαη κηα παξάκεηξνο κεηαβαιιφκελε αλά έηνο πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηελ 

παξαπάλσ εμίζσζε. Γηα ηελ εχξεζε κηαο ηηκήο ηνπ f , πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ 

αλαινγία ηνπ loss factor ηνπ επφκελνπ έηνπο πξνο ην έηνο πνπ εμεηάδνπκε κε ηελ 

αλαινγία ηνπ loss factor ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πξνο ην πξνεγνχκελν 

  Έηζη, ην παξαπάλσ αλαθεξφκελν πνζνζηφ είλαη ην αληίζηξνθν ηνπ ηειηθνχ 

παξάγνληα εμέιημεο γηα ην θάζε έηνο, δειαδή  

B-F ηειηθέο δεκηέο = Α + (1- 
 

 
) x LR 

πλνπηηθά, ε βαζηθή ηδέα ηεο κεζφδνπ απηήο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο αθνινχζσο: 

Σειηθέο Εεκηέο = Πιεξσζείζεο Εεκίεο κέρξη ζήκεξα + Εεκηέο πνπ αλακέλνπκε φηη 

ζα πιεξσζνχλ εάλ ην εθηηκεζέλ Loss Ratio είλαη ζσζηφ.  
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3.2.2.4. AVERAGE COST PER CLAIM METHOD 

 

Απηή ε κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη μερσξηζηά απφ δχν παξάγνληεο-θιεηδηά, ηηο 

αζξνηζηηθέο πιεξσζείζεο δεκηέο θαη ην πιήζνο ησλ δεκηψλ θαη θαηαιήγνπκε ζηνλ 

πίλαθα ηεο κέζεο δεκηάο. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη εχξεζεο ησλ ηειηθψλ δεκηψλ κε βάζε 

απηήλ ηε κέζνδν. Καη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο, απηή ε κέζνδνο απαηηεί δχν πίλαθεο 

εμέιημεο, ν έλαο αλαθέξεηαη ζηα πνζά ησλ δεκηψλ θαη ν άιινο ζηα πιήζε ησλ 

δεκηψλ. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε ζσξεπηηθά δεδνκέλα. Έλαο ηξίηνο πίλαθαο, απηφο 

ηεο κέζεο δεκηάο έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ν νπνίνο ζρεκαηίδεηαη δηαηξψληαο ηα 

δεδνκέλα ζηα αληίζηνηρα θειηά ησλ δχν πξψησλ πηλάθσλ. 

 Ο πξψηνο ηξφπνο γηα απηήλ ηε κέζνδν είλαη λα πξνβάιινπκε ηε κέζε δεκηά 

θαη ην κέζν πιήζνο. ηα δεδνκέλα πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηνπο δχν πίλαθεο 

ηεο κέζεο δεκηάο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ δεκηψλ, κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε είηε grossing up παξάγνληεο, είηε παξάγνληεο εμέιημεο. Ο 

grossing up παξάγνληαο δίλεη ηελ αλαινγία ηνπ ηειηθνχ πνζνχ ησλ δεκηψλ 

πνπ έρεη πιεξψζεη κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία κέρξη ζηηγκήο. Οη ζρεκαηηδφκελεο 

ηειηθέο δεκηέο κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ πνιιαπιαζηάδνληαο ηα 

ππνινγηδφκελα δεδνκέλα ηεο κέζεο δεκηάο θαη ησλ πιεζψλ. Σν απφζεκα ηφηε 

κπνξεί λα ππνινγηζζεί αθαηξψληαο φιεο ηηο πιεξσκέο πνπ έρνπλ ζπκβεί κέρξη 

ζήκεξα απφ ηηο ηειηθέο δεκηέο. Ο παξαπάλσ ηξφπνο κπνξεί λα απεηθνληζηεί κε 

ην εμήο κνληέιν: 

Αi,j = link ratio j/j-1 x  (Pi,j-1 / Q i,j-1 ) 

Όπνπ  

Αi,j είλαη ε κέζε δεκηά ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο i θαη έηνπο εμέιημεο j,  

P είλαη νη αζξνηζηηθέο πιεξσζείζεο δεκίεο θαη 

Q είλαη ην πιήζνο ησλ δεκηψλ. 

 

Οη ηειηθέο δεκηέο πξνθχπηνπλ σο εμήο: 

Ci,j  = Αi,j x Qi,j 

  

 ηνλ δεχηεξν ηξφπν γη‟ απηήλ ηε κέζνδν δελ πξνβάιινπκε ηε κέζε δεκηά. 

Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ πίλαθα ηνπ πιήζνπο ησλ δεκηψλ φπσο αθξηβψο  θαη ζηνλ 
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πξψην ηξφπν θαη ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ηεο κέζεο δεκηάο γηα ηα έηε κέρξη 

θαη ην έηνο απνηίκεζεο, απφ ηα νπνία εμάγνπκε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

δεκηψλ γηα θάζε έηνο εμέιημεο. Οη ηειηθέο δεκηέο ζρεκαηίδνληαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο κε ην πιήζνο ησλ δεκηψλ. Σν απφζεκα 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί αθαηξψληαο ηηο πιεξσκέο πνπ έρνπλ ζπκβεί έσο 

ζήκεξα απφ ηηο ηειηθέο δεκηέο. Σν κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα πάξεη ηελ εμήο κνξθή: 

Βj = ( Αj) / n 

            Όπνπ  

             Βj είλαη ν κέζνο φξνο ησλ δεκηψλ ηνπ έηνπο εμέιημεο j, 

              Αj είλαη ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ δεκηψλ ηνπ έηνπο εμέιημεο j κέρξη θαη ην 

έηνο απνηίκεζεο θαη  

             n είλαη ην αληίζηνηρν πιήζνο εηψλ αηπρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ εχξεζε ηνπ παξαπάλσ αζξνίζκαηνο.  

  Οη ηειηθέο δεκηέο ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε κέζνδν πξνθχπηνπλ σο εμήο: 

Ci,j = Bj x Qi,j 

 

 

3.2.3. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

Πέξα απφ ηηο πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο απνζεκαηνπνίεζεο ησλ δεκηψλ 

απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ππάξρνπλ θη άιιεο κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηελ εχξεζε ησλ απνζεκάησλ. Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά 

κεξηθέο απφ απηέο.  

 

 

3.2.3.1.ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟ ΦΑΚΔΛΟ (θ/θ) 

 

Σν απφζεκα θάθειν πξνο θάθειν αθνξά ππνρξεψζεηο γηα δεκίεο πνπ έρνπλ ζπκβεί 

θαη αλαγγειζεί αιιά δελ έρνπλ εμνθιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ρεκαηίδνληαη κε ηε κέζνδν θάθειν πξνο θάθειν 

θαηφπηλ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θάζε δεκίαο κε βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία θαηά 
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ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαζψο θαη ηα άκεζα έμνδα 

δηαθαλνληζκνχ ηνπο. ηε κέζνδν απηή, ηα ζεκεία θιεηδηά γηα ηελ εχξεζε ησλ 

απνζεκάησλ είλαη ε εκεξνκελία αηπρήκαηνο, ε εκεξνκελία αλαγγειίαο, χπαξμε 

ακνηβψλ δηθεγφξσλ θαη ηαηξψλ θαη νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο έρνπλ θαηαβιεζεί έσο 

ζήκεξα. Δθηφο απφ ηηο πιεξσκέο θαη ηηο ακνηβέο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, νη 

εκεξνκελίεο αηπρήκαηνο θαη αλαγγειίαο παίδνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηαηί 

απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ καο θαζνδεγνχλ γηα ην αζθαιηζηηθφ έηνο πνπ ζα εληαρζεί ε 

δεκηά απηή. Δπίζεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ε ζνβαξφηεηα ηεο δεκηάο, ε 

αλακελφκελε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο θαη πιεξσκψλ, ν πιεζσξηζκφο σο ηελ ηειηθή 

πιεξσκή θαη νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πιεξσκψλ/δηαθαλνληζκψλ θαη ζηε λνκνζεζία. Ζ 

κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ηηο πην πξφζθαηεο θαη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο, αιιά είλαη 

δχζθνιε ζηε δηαρείξηζε, ρξνλνβφξα, ππνθεηκεληθή θαη κεξνιεπηηθή αθνχ ε εηαηξία 

δίλεη νδεγίεο θαη φινη νη δηαθαλνληζηέο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνιηηηθή. 

 

 

3.2.3.2. SEPERATION METHOD 

 

ηε κέζνδν απηή ππνζέηνπκε φηη ην πνζφ ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ ζε 

πξαγκαηηθέο ηηκέο ζε θάζε έηνο εμέιημεο είλαη έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνχ ησλ δεκηψλ ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο. Γειαδή, 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ε εμέιημε ησλ πιεξσκψλ εκθαλίδεη έλα ζηαζεξφ κνηίβν. 

Σνλ πξψην ρξφλν πιεξψλεηαη ην 75% ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ, ηνλ δεχηεξν ρξφλν ην 

10% θ.ν.θ., θαη απηφ ην κνηίβν επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε έηνο αηπρήκαηνο. 

Θεσξνχκε επίζεο φηη νη δεκίεο πνπ δειψλνληαη ηνλ πξψην ρξφλν είλαη έλα αζθαιέο 

κέηξν ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν, ε εμέιημε ησλ δεκηψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

πιεζσξηζκφ, ελψ γηα ηνλ κειινληηθφ πιεζσξηζκφ γίλεηαη ππφζεζε. Ο ππνινγηζκφο 

ηνπ απνζέκαηνο κ‟ απηή ηελ κέζνδν πεξηέρεη ην IBNR (Incurred But Not Reported 

IBNR )- Πξφβιεςε γηα δεκηέο πνπ έρνπλ επέιζεη αιιά δελ έρνπλ αλαγγειζεί 

(δεισζεί), απφζεκα αλά πεξίπησζε (case reserves), αλαβηψζεηο (re-opened claims 

reserve) θαη άκεζα έμνδα δηαθαλνληζκνχ. Ζ δπζθνιία ζηε κέζνδν απηή είλαη φηη 

απαηηεί πνιιέο παξακέηξνπο (2n -1 θαη 1 ν πιεζσξηζκφο) θαη εθηηκψληαη απφ 
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n(n+1)/2 ζηνηρεία. Βέβαηα, ε ππφζεζε γηα ζηαζεξή αλάπηπμε ηνπ ηξηγψλνπ δελ είλαη 

ηφζν ινγηθή.      

 

3.2.3.3.CAPE-COD METHOD 

 

Ζ κέζνδνο απηή είλαη επίζεο αξθεηά γλσζηή. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνζέκαηνο, 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ αμία ησλ ηειηθψλ δεκηψλ αλά θίλδπλν/πεξίπησζε. Απηή ε 

κέζνδνο έρεη λφεκα λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ νη δεκηέο (ηα δεδνκέλα) έρνπλ ππνζηεί 

δηφξζσζε γηα ηελ ηάζε ηνπο. Σν ππνινγίδνπκε κε βάζε ην αθφινπζν πνζνζηφ: Σν 

άζξνηζκα ησλ δεισζεηζψλ δεκηψλ είλαη ν αξηζκεηήο θαη ην άζξνηζκα ησλ θηλδχλσλ 

δηαηξεκέλν κε έλαλ θαηάιιειν παξάγνληα εμέιημεο είλαη ν παξαλνκαζηήο. Έηζη 

πξνθχπηεη έλαο ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ ηειηθψλ δεκηψλ γηα θάζε έηνο 

αηπρήκαηνο δηαηξεκέλν κε ην πιήζνο ησλ δεκηψλ. Σα βάξε είλαη αλάινγα κε ηα 

πιήζε ησλ δεκηψλ γηαηί πεξηζζφηεξα δεδνκέλα απαηηνχλ πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο 

θαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα εμέιημεο γηαηί ε εμέιημε ηεο κεζφδνπ 

είλαη ιηγφηεξν αμηφπηζηε αλ ν παξάγνληαο εμέιημεο είλαη κεγαιχηεξνο. Βαζηθέο 

ππνζέζεηο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ νλνκάδνληαη 

volume measures π0, π1,…πn γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο θαη ην αλακελφκελν ηειηθφ 

loss ratio k:=  E [Si,n /πi] είλαη ην ίδην γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο.     

 

 

3.2.3.4.ADDITIVE METHOD 

 

Ζ additive κέζνδνο (ή incremental loss ratio method) βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη 

ππάξρνπλ volume measures π0, π1,…πn γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο θαη παξάκεηξνη 

ζ0,ζ1,…,ζn, έηζη ψζηε ην expected incremental loss ratio δk:=  E [Zi,k /πi] είλαη ην ίδην 

γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο, φπνπ         

Εi,k =  
                                                   
                                   

  

είλαη ην incremental loss ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο i θαη έηνπο εμέιημεο k. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν, ην expected cumulative loss ratio είλαη παλνκνηφηππν γηα φια 

ηα έηε αηπρήκαηνο.  
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4.    ΠΟΟΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

4.1.     ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Σα δεδνκέλα είλαη πιαζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θαη 

ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ απνδεκηψζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο γηα 

ηνλ θιάδν 9 Λνηπέο Εεκίεο Αγαζψλ βάζεη ηνπ Ν.Γ. 400/1970 (άξζξν 13). 

 

4.1.1. CHAIN LADDER METHOD 

 

Πίλαθεο 4. Πιεξσζείζεο Εεκίεο  

             

ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ ΕΖΜΗΔ 

            

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.019.000 1.275.161 58.070 2.236 20.039 69.567 1.864 1.652 1.652 1.652 1.652 

2000 136.582 134.501 5.701 1.550 2.119 0 0 0 0 0  

2001 185.206 168.205 100.089 50.716 11.263 11.263 0 0 0   

2002 1.054.268 562.146 512.613 264.618 151.626 20.160 2.303 1.214    

2003 332.613 323.131 64.861 34.689 24.564 15.351 7.213     

2004 561.316 365.654 212.151 112.154 21.215 1.215      

2005 381.614 289.212 256.431 151.548 125.532       

2006 451.611 115.611 25.660 15.626        

2007 421.251 214.514 25.165         

2008 582.585 321.651          

2009 364.465           
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Πίλαθαο 5-Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο 

 

 

 

ηνλ πξψην πίλαθα βιέπνπκε ηηο πιεξσζείζεο δεκίεο γηα ην ζχλνιν ηεο 

αζθαιηζηηθήο αγνξάο κέρξη ηηο 31/12/2009. ηνλ θάζεην άμνλα έρνπκε ην έηνο 

αηπρήκαηνο θαη ζηνλ νξηδφληην ην έηνο εμέιημεο, πνπ καο δείρλεη ην πνζφ πνπ 

πιεξψζακε κεηά απφ n ρξφληα γηα ηηο δεκηέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην αληίζηνηρν έηνο 

αηπρήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο 264.618 ηεο ηέηαξηεο γξακκήο θαη ηέηαξηεο 

ζηήιεο, ζεκαίλεη φηη γηα ηηο δεκίεο πνπ έγηλαλ ην έηνο 2002 πιεξψζακε ην έηνο 2005 

264.618 επξψ. Αληίζηνηρα, ν αξηζκφο 451.611 ηεο φγδνεο γξακκήο θαη πξψηεο 

ζηήιεο, ζεκαίλεη φηη γηα ηηο δεκηέο πνπ έγηλαλ θαηά ην έηνο 2006 πιεξψζακε  

451.611 επξψ θαηά ην ίδην έηνο.   

 

Ο δεχηεξνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο αζξνηζηηθέο πιεξσζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ 

δηαθαλνληζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο 31/12/2009. Ο πίλαθαο απηφο 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ πίλαθα ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ πξνζζέηνληαο θάζε θνξά 

ηηο δεκηέο ηνπ πξνεγνχκελνπ θειηνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ίδην έηνο αηπρήκαηνο.  

 

 

 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΔ ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ 

            
Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.019.000 2.294.161 2.352.231 2.354.467 2.374.506 2.444.073 2.445.937 2.447.589 2.449.241 2.450.893 2.452.545 

2000 136.582 271.083 276.784 278.334 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453   

2001 185.206 353.411 453.500 504.216 515.479 526.742 526.742 526.742 526.742     

2002 1.054.268 1.616.414 2.129.027 2.393.645 2.545.271 2.565.431 2.567.734 2.568.948       

2003 332.613 655.744 720.605 755.294 779.858 795.209 802.422         

2004 561.316 926.970 1.139.121 1.251.275 1.272.490 1.273.705           

2005 381.614 670.826 927.257 1.078.805 1.204.337             

2006 451.611 567.222 592.882 608.508               

2007 421.251 635.765 660.930                 

2008 582.585 904.236                   

2009 364.465                     
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Πίλαθαο 6 – Δθθξεκείο Εεκίεο  

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΕΖΜΗΔ 

            

Έηνο 

Αηπρήκαηνο  

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.062.656 220.251 162.378 120.562 109.651 98.216 90.215 52.122 30.313 30.313 21.565 

2000 150.211 15.361 14.255 11.514 5.125 0 0 0 0 0   

2001 213.400 16.486 7.318 3.940 2.500 0 0 0 0     

2002 800.236 120.985 50.627 35.561 25.451 21.510 2.356 2.356       

2003 360.268 123.611 38.946 29.321 20.084 1.253 151        

2004 497.256 205.461 132.132 21.255 12.543 8.211          

2005 921.512 820.362 356.655 251.561 42.584           

2006 680.246 232.622 85.151 25.110             

2007 921.211 621.214 215.154              

2008 1.981.211 1.432.618                   

2009 2.265.162                     

 

ηνλ πίλαθα ησλ Δθθξεκψλ Εεκηψλ βιέπνπκε ηηο εθθξεκείο δεκίεο γηα ην ζχλνιν 

ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο κέρξη ηηο 31/12/2009. ηνλ θάζεην άμνλα έρνπκε ην έηνο 

αηπρήκαηνο θαη ζηνλ νξηδφληην ην έηνο εμέιημεο, πνπ καο δείρλεη ην πνζφ πνπ έρνπκε 

θξαηήζεη σο απφζεκα.  Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο 120.985 ηεο ηέηαξηεο γξακκήο θαη 

δεχηεξεο ζηήιεο, ζεκαίλεη φηη γηα ηηο δεκίεο πνπ έγηλαλ ην έηνο 2002 έρνπκε 

θξαηήζεη σο απφζεκα θαηά ην έηνο 2003 120.985 επξψ. Αληίζηνηρα, ν αξηζκφο 

1.981.211 ηεο δέθαηεο γξακκήο θαη πξψηεο ζηήιεο, ζεκαίλεη φηη γηα ηηο δεκηέο πνπ 

έγηλαλ θαηά ην έηνο 2008 έρνπκε θξαηήζεη σο απφζεκα ην πνζφ ησλ 1.981.211 επξψ 

θαηά ην ίδην έηνο.  

 

 

 

 

 



Μζθοδοι Αποθεματοποίηςησ Ζημιών Γενικών Αςφαλίςεων                                                      46 

 

 

Γιαννζλη Σταυροφλα, MSc ςτην Αναλογιςτική Επιςτήμη και Διοίκηςη Κινδφνου 

Πίλαθαο 7- Δμέιημε Δθθξεκψλ Εεκηψλ 

 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΚΚΡΔΜΧΝ ΕΖΜΗΧΝ 

            

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.062.656 1.495.412 1.495.609 1.456.029 1.465.157 1.523.289 1.517.152 1.480.711 1.460.554 1.462.206 1.455.110 

2000 150.211 149.862 154.457 153.266 148.996 143.871 143.871 143.871 143.871 143.871   

2001 213.400 184.691 275.612 322.950 332.773 341.536 341.536 341.536 341.536     

2002 800.236 683.131 1.125.386 1.374.938 1.516.454 1.532.673 1.515.822 1.517.036       

2003 360.268 446.742 426.938 452.002 467.329 463.849 469.960        

2004 497.256 571.115 709.937 711.214 723.717 720.600          

2005 921.512 1.109.574 902.298 948.752 865.307           

2006 680.246 348.233 226.422 182.007             

2007 921.211 835.728 454.833              

2008 1.981.211 1.754.269                   

2009 2.265.162                     

 

            

ηνλ πίλαθα Δμέιημεο Δθθξεκψλ Εεκηψλ βιέπνπκε ηελ εμέιημε ησλ εθθξεκψλ 

δεκηψλ γηα ην ζχλνιν ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο κέρξη ηηο 31/12/2009. Ο πίλαθαο 

απηφο πξνθχπηεη απ‟ ηα πνζά ησλ δχν παξαπάλσ πηλάθσλ. Ζ πξψηε ηνπ ζηήιε είλαη 

ίδηα κε απηή ηνπ πίλαθα ησλ εθθξεκψλ δεκηψλ, δηφηη δελ έρνπκε ηηο πιεξσκέο απφ ηα 

πξνεγνχκελα έηε. Γηα λα βξνχκε ηελ εμέιημε ησλ εθθξεκψλ δεκηψλ πνπ αθνξνχλ ζε 

έλα έηνο, πξνζζέηνπκε ην αληίζηνηρν θειί ηνπ πίλαθα ησλ εθθξεκψλ κε ην άζξνηζκα 

ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ ηνπ ίδηνπ έηνπο αηπρήκαηνο θαη φισλ ησλ εηψλ εμέιημεο, 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ πξψηνπ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα βξνχκε ηελ εμέιημε ησλ εθθξεκψλ 

δεκηψλ πνπ ζπλέβεζαλ ην 2004 θαηά ην έηνο 2008 πξνζζέηνπκε: ηηο αληίζηνηρεο 

εθθξεκείο ηνπ δεχηεξνπ πίλαθα, 12.543, κε ην ζχλνιν ησλ πιεξσζεηζψλ 

365.654+212.151+112.154+21.215 ηνπ πξψηνπ πίλαθα. 

Άξα, 12.543+365.654+212.151+112.154+21.215= 723.717 Δπξψ. 
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Πίλαθαο 8- Σειηθέο Εεκίεο κε ηε κέζνδν Chain Ladder 

 

ΣΔΛΗΚΔ (ΑΘΡΟΗΣΗΚΔ) ΕΖΜΗΔ 
            

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 2.081.656 2.514.412 2.514.609 2.475.029 2.484.157 2.542.289 2.536.152 2.499.711 2.479.554 2.481.206 2.474.110 

2000 286.793 286.444 291.039 289.848 285.578 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453   

2001 398.606 369.897 460.818 508.156 517.979 526.742 526.742 526.742 526.742     

2002 1.854.504 1.737.399 2.179.654 2.429.206 2.570.722 2.586.941 2.570.090 2.571.304       

2003 692.881 779.355 759.551 784.615 799.942 796.462 802.573        

2004 1.058.572 1.132.431 1.271.253 1.272.530 1.285.033 1.281.916          

2005 1.303.126 1.491.188 1.283.912 1.330.366 1.246.921           

2006 1.131.857 799.844 678.033 633.618             

2007 1.342.462 1.256.979 876.084              

2008 2.563.796 2.336.854                   

2009 2.629.627                     

 

Σα πνζά ηνπ πίλαθα απηνχ πξνθχπηνπλ απφ ηα πνζά ησλ πηλάθσλ ησλ 

πιεξσζεηζψλ δεκηψλ θαη ηεο εμέιημεο ησλ εθθξεκψλ. Γηα λα βξνχκε ηελ ζσξεπηηθή 

δεκηά πξνζζέηνπκε ην πνζφ ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ πνπ θαηαβιήζεθε θαηά ην έηνο 

ηεο δήισζεο θαη ην πνζφ πνπ βξίζθνπκε ζην αληίζηνηρν θειί ηνπ πίλαθα εμέιημεο 

εθθξεκψλ δεκηψλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα βξνχκε ηε ζσξεπηηθή δεκηά γηα ην έηνο 

δήισζεο 2003 πνπ εμειίρζεθε ζην έηνο 2007 πξνζζέηνπκε ην αληίζηνηρν θειί ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα, 467.329, θαη ην πιεξσζέλ πνζφ πνπ δειψζεθε ην 2003 θαη 

θαηαβιήζεθε ην ίδην έηνο, 332.613. Άξα 467.329+332.613= 799.942. 
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Πίλαθαο  9- Link Ratios κε ηε κέζνδν Chain Ladder  

 

 

Όπσο έρνπκε πεξηγξάςεη θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, γηα ηε ρξήζε ησλ run-off 

triangles κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

ππφζεζε φηη ε εμέιημε ησλ δεκηψλ θάζε έηνπο αηπρήκαηνο αθνινπζεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε ξνή ε νπνία είλαη θνηλή γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο. ηνλ πίλαθα 9 

παξνπζηάδνληαη ηα link ratios, ηα νπνία ηα βξίζθνπκε απφ ηνλ πίλαθα ησλ 

ζσξεπηηθψλ δεκηψλ. Ο ηξφπνο εχξεζεο απηψλ είλαη ν ιφγνο ησλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ 

πνπ ζπλέβεζαλ ζην έηνο αηπρήκαηνο ρ θαη εμειίρζεθε ην έηνο y πξνο ηηο ζσξεπηηθέο 

δεκηέο πνπ ζπλέβεζαλ ζην ίδην έηνο αηπρήκαηνο αιιά εμειίρζεθαλ ην έηνο y-1. Γηα 

παξάδεηγκα, ην link ratio πνπ ζρεκαηίζηεθε ην έηνο αηπρήκαηνο 2000 θαη εμειίρζεθε 

απ‟ ην έηνο 2002 ζην 2003 είλαη ν ιφγνο ησλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ πνπ ζπλέβεζαλ ην 

έηνο αηπρήκαηνο 2000 θαη εμειίρζεθε ζην 2003, 289.848, πξνο ηηο ζσξεπηηθέο  δεκηέο 

πνπ ζπλέβεζαλ ζην ίδην έηνο αηπρήκαηνο αιιά εμειίρζεθαλ ην έηνο 2002, 291.039. 

Άξα, 289.848/291.039= 0,9959= 99,59%. Σν ζπλνιηθφ link ratio κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί κε έμη ηξφπνπο, αιιά ελδεηθηηθά δίλνληαη παξαθάησ παξαδείγκαηα γηα 

ηνπο δχν πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνπο:  

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

  

  1/0 2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6 8/7 9/8 10/9 

1999   120,79% 100,01% 98,43% 100,37% 102,34% 99,76% 98,56% 99,19% 100,07% 99,71% 

2000   99,88% 101,60% 99,59% 98,53% 98,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   

2001   92,80% 124,58% 110,27% 101,93% 101,69% 100,00% 100,00% 100,00%     

2002   93,69% 125,46% 111,45% 105,83% 100,63% 99,35% 100,05%       

2003   112,48% 97,46% 103,30% 101,95% 99,56% 100,77%        

2004   106,98% 112,26% 100,10% 100,98% 99,76%          

2005   114,43% 86,10% 103,62% 93,73%           

2006   70,67% 84,77% 93,45%             

2007   93,63% 69,70%              

2008   91,15%                   

2009                       
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Πίλαθαο 10- Γείθηεο Δμέιημεο 

 

 

 

- Average, ν δείθηεο εμέιημεο ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο αξηζκεηηθφο  ησλ δεηθηψλ 

εμέιημεο γηα θάζε έηνο ζπκβάληνο. 

Γηα παξάδεηγκα,  

(120,79%+99,88%+92,80%+93,69%+112,48%+106,98%+114,43%+70,67%+93,63%

+91,15%)/10= 99,65%                                                                                                                                                             

 - Volume Weighted Average, ν δείθηεο εμέιημεο ππνινγίδεηαη κε ην άζξνηζκα ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ εηψλ ζπκβάληνο. 

 Γηα παξάδεηγκα,  

(2.499.711+280.453+526.742+2.571.304)/ 

(2.536.152+280.453+526.742+2.570.090)= 99,40%                                                                  

- 5 Year Volume Weighted Average, ν δείθηεο εμέιημεο ππνινγίδεηαη κε ην άζξνηζκα 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ ζπκβάληνο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- 5 Year Average, ν δείθηεο εμέιημεο ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο αξηζκεηηθφο  ησλ 

δεηθηψλ εμέιημεο ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ ζπκβάληνο.                                                                                              

- Average Excluding High/Low, ν δείθηεο εμέιημεο ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο 

αξηζκεηηθφο  ησλ δεηθηψλ εμέιημεο γηα θάζε έηνο ζπκβάληνο κε εμαίξεζε ηεο 

κεγαιχηεξεο θαη ηεο κηθξφηεξεο ηηκήο.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Average 99,65% 100,21% 102,53% 100,47% 100,37% 99,97% 99,65% 99,73% 100,03% 99,71% 

volume 
weighted 
average 

99,93% 99,49% 103,01% 101,11% 100,90% 99,75% 99,40% 99,39% 100,06% 99,71% 

5 Year volume 
weighted 
average 

94,83% 89,18% 104,50% 101,51% 100,24% 99,75% 99,40% 99,39% 100,06% 99,71% 

5 Year Average 95,37% 90,06% 102,38% 100,88% 99,97% 99,97% 99,65% 99,73% 100,03% 99,71% 

Average 
Excluding 
High/Low 

100,63% 100,97% 102,55% 100,75% 100,41% 99,92% 100,00% 100,00% 100,03% 99,71% 

5 Year Average 
Excluding 
High/Low 

90,43% 89,44% 102,34% 101,62% 99,98% 99,92% 99,65% 99,73% 100,03% 99,71% 
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- 5 Year Average Excluding High/Low, ν δείθηεο εμέιημεο ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο 

αξηζκεηηθφο  ησλ δεηθηψλ εμέιημεο ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ ζπκβάληνο κε 

εμαίξεζε ηεο κεγαιχηεξεο θαη ηεο κηθξφηεξεο ηηκήο. 

 

ρήκα 3 – Γξάθεκα Γεηθηώλ Δμέιημεο  
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Πίλαθαο 11- Δθηηκψκελεο Εεκηέο κε ηελ Chain Ladder (average) 

 

 

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΕΖΜΗΔ (Average) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999                     2.474.110 

2000               280.453 279.651 

2001              526.742 526.917 525.411 

2002            2.571.304 2.564.393 2.565.247 2.557.910 

2003           802.573 799.785 797.635 797.901 795.619 

2004         1.281.916 1.281.594 1.277.142 1.273.709 1.274.133 1.270.489 

2005        1.246.921 1.251.473 1.251.159 1.246.813 1.243.461 1.243.876 1.240.318 

2006      633.618 636.621 638.946 638.785 636.566 634.855 635.066 633.250 

2007     876.084 898.212 902.470 905.765 905.537 902.391 899.966 900.266 897.691 

2008   2.336.854 2.341.873 2.401.024 2.412.405 2.421.212 2.420.605 2.412.195 2.405.712 2.406.513 2.399.631 

2009 2.629.627 2.620.388 2.626.016 2.692.344 2.705.106 2.714.982 2.714.300 2.704.871 2.697.600 2.698.499 2.690.781 

 

Ο πίλαθαο απηφο δείρλεη ηελ εθηηκψκελε εμέιημε ησλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ κεηά ηελ 

31/12/2009 πνπ είλαη ε εκεξνκελία απνηίκεζεο γηα ηα έηε πνπ αθνινπζνχλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ πνζψλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ιακβάλνπκε 

ππ‟ φςε ηα παξαπάλσ link ratios πνπ έρνπκε βξεη έρνληαο ππνζέζεη φηη νη δεκηέο 

εμειίζζνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ δηαγψληνο ηνπ πίλαθα δείρλεη ηε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο. Σα πνζά ηεο δηαγσλίνπ είλαη απηά 

πνπ ήδε έρνπκε ζπλαληήζεη ζηελ δηαγψλην ηνπ πίλαθα ησλ ζσξεπηηθψλ. Σα ππφινηπα 

πνζά ηνπ πίλαθα πξνθχπηνπλ πνιιαπιαζηάδνληαο ην πνζφ ησλ δεκηψλ πνπ βξίζθεηαη 

ζην αληίζηνηρν θειί ηεο πξνεγνχκελεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα ηνπ κέζνπ φξνπ κε ην link 

ratio (average)) ηνπ έηνπο πνπ καο ελδηαθέξεη πξνο ην πξνεγνχκελν. Γηα παξάδεηγκα, 

γηα λα εθηηκήζνπκε ην πνζφ ησλ δεκηψλ πνπ αλακέλνπκε λα ζπκβνχλ ηξία έηε κεηά 

ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο κε έηνο αηπρήκαηνο ην 2007, ζα πξέπεη λα 

πνιιαπιαζηάζνπκε ην εθηηκψκελν πνζφ δεκηάο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο εμέιημεο κεηά 

ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο κε έηνο αηπρήκαηνο ην 2007, 902.470, κε ην link ratio 

(κέζν φξν) 5/4, 100,37 %. Άξα, 902.470*100,37%= 905.765.       
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Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο ησλ απνζεκάησλ νινθιεξψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 12- Απνζέκαηα κε ηελ Chain Ladder (average) 

ΣΔΛΗΚΔ 

ΕΖΜΗΔ 

ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ 

ΕΖΜΗΔ ΔΧ 

ΖΜΔΡΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑ 

2.474.110 2.452.545 21.565 

279.651 280.453 -802 

525.411 526.742 -1.331 

2.557.910 2.568.948 -11.038 

795.619 802.422 -6.803 

1.270.489 1.273.705 -3.216 

1.240.318 1.204.337 35.981 

633.250 608.508 24.742 

897.691 660.930 236.761 

2.399.631 904.236 1.495.395 

2.690.781 364.465 2.326.316 

15.764.862 11.647.291 4.117.571 

  

Ζ πξψηε ζηήιε απεηθνλίδεη ηηο ηειηθέο δεκηέο πνπ εθηηκνχκε φηη ζα πξνθχςνπλ ηα 

έηε πνπ αθνινπζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο. Σα πνζά απηά είλαη ηα πνζά 

πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ηνπ κέζνπ φξνπ. Ζ δεχηεξε 

ζηήιε είλαη ε δηαγψληνο ηνπ πίλαθα ησλ αζξνηζηηθψλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ θαη 

εκθαλίδεη ηηο πιεξσζείζεο δεκίεο κέρξη ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο, δειαδή 

31/12/2009. Γηα λα βξνχκε ην απφζεκα, αθαηξνχκε ηηο πιεξσζείζεο δεκηέο απφ ηηο 

ηειηθέο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, έρνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο θαη ηειεπηαίαο 

ζηήιεο. Σν ζπλνιηθφ απφζεκα πνπ ζα πξέπεη λα θξαηήζεη ε αζθαιηζηηθή αγνξά γηα 

ην επφκελν έηνο κεηά ην έηνο απνηίκεζεο είλαη 4.117.571.    
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Πίλαθαο 13- Δθηηκψκελεο Εεκίεο κε ηελ Chain Ladder (volume weighted average) 

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΕΖΜΗΔ (VOLUME WEIGHTED AVERAGE) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999                     2.474.110 

2000               280.453 279.651 

2001              526.742 526.917 525.411 

2002            2.571.304 2.564.393 2.565.247 2.557.910 

2003           802.573 799.785 797.635 797.901 795.619 

2004         1.281.916 1.281.594 1.277.142 1.273.709 1.274.133 1.270.489 

2005        1.246.921 1.251.473 1.251.159 1.246.813 1.243.461 1.243.876 1.240.318 

2006      633.618 636.621 638.946 638.785 636.566 634.855 635.066 633.250 

2007     876.084 898.212 902.470 905.765 905.537 902.391 899.966 900.266 897.691 

2008   2.336.854 2.341.873 2.401.024 2.412.405 2.421.212 2.420.605 2.412.195 2.405.712 2.406.513 2.399.631 

2009 2.629.627 2.620.388 2.626.016 2.692.344 2.705.106 2.714.982 2.714.300 2.704.871 2.697.600 2.698.499 2.690.781 

 

Ο πίλαθαο απηφο δείρλεη ηελ εθηηκψκελε εμέιημε ησλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ κεηά ηελ 

31/12/2009 πνπ είλαη ε εκεξνκελία απνηίκεζεο γηα ηα έηε πνπ αθνινπζνχλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ πνζψλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ιακβάλνπκε 

ππ‟ φςε ηα παξαπάλσ link ratio (volume weighted average) πνπ έρνπκε βξεη έρνληαο 

ππνζέζεη φηη νη δεκηέο εμειίζζνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ δηαγψληνο ηνπ πίλαθα 

δείρλεη ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο θαη ηα πνζά 

ηεο είλαη απηά πνπ ήδε έρνπκε ζπλαληήζεη ζηελ δηαγψλην ηνπ πίλαθα ησλ 

ζσξεπηηθψλ. Σα ππφινηπα πνζά ηνπ πίλαθα πξνθχπηνπλ πνιιαπιαζηάδνληαο ην πνζφ 

ησλ δεκηψλ πνπ βξίζθεηαη ζην αληίζηνηρν θειί ηεο πξνεγνχκελεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα 

ηνπ κέζνπ κε ην link ratio ηνπ έηνπο πνπ καο ελδηαθέξεη πξνο ην πξνεγνχκελν. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα λα εθηηκήζνπκε ην πνζφ ησλ δεκηψλ πνπ αλακέλνπκε λα ζπκβνχλ 

ηέζζεξα έηε κεηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο κε έηνο αηπρήκαηνο ην 2008, ζα 

πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην εθηηκψκελν πνζφ δεκηάο ηνπ ηξίηνπ έηνπο εμέιημεο 

κεηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο κε έηνο αηπρήκαηνο ην 2008, 2.421.486, κε ην link 

ratio (volume weighted average) 5/4, 100,9%. Άξα, 2.421.486* 100,9%= 2.443.250. 
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Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο ησλ απνζεκάησλ κε απηήλ ηελ κέζνδν νινθιεξψλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 14- Απνζέκαηα (Volume Weighted Average) 

 

ΣΕΛΘΚΕ 
ΖΗΜΘΕ 

ΠΛΗΡΩΘΕΘΕ 
ΖΗΜΘΕ ΕΩ 

ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑ 

2.474.110 2.452.545 21.565 

279.651 280.453 -802 

525.550 526.742 -1.192 

2.549.847 2.568.948 -19.101 

791.135 802.422 -11.287 

1.260.478 1.273.705 -13.227 

1.237.088 1.204.337 32.751 

635.577 608.508 27.069 

905.281 660.930 244.351 

2.402.391 904.236 1.498.155 

2.701.366 364.465 2.336.901 

15.762.475 11.647.291 4.115.184 

 

Ζ πξψηε ζηήιε απεηθνλίδεη ηηο ηειηθέο δεκηέο πνπ εθηηκνχκε φηη ζα πξνθχςνπλ ηα 

έηε πνπ αθνινπζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο. Σα πνζά απηά είλαη ηα πνζά 

πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ηνπ κέζνπ.  Ζ δεχηεξε ζηήιε 

είλαη ε δηαγψληνο ηνπ πίλαθα ησλ αζξνηζηηθψλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ θαη εκθαλίδεη ηηο 

πιεξσζείζεο δεκίεο κέρξη ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο, δειαδή 31/12/2009. Γηα λα 

βξνχκε ην απφζεκα, αθαηξνχκε ηηο πιεξσζείζεο δεκηέο απφ ηηο ηειηθέο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν έρνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο ζηήιεο. Δπνκέλσο, ην ζπλνιηθφ 

απφζεκα πνπ ζα πξέπεη λα θξαηήζεη ε αζθαιηζηηθή αγνξά γηα ην επφκελν έηνο κεηά 

ην έηνο απνηίκεζεο είλαη 4.115.184. 
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4.1.2. ΜΔΘΟΓΟ CHAIN LADDER ΜΔ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ 

 

Πίλαθαο 5 – Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο 

ΧΡΔΤΣΗΚΔ (ΑΘΡΟΗΣΗΚΔ) ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ ΕΖΜΗΔ 

 

            

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.019.000 2.294.161 2.352.231 2.354.467 2.374.506 2.444.073 2.445.937 2.447.589 2.449.241 2.450.893 2.452.545 

2000 136.582 271.083 276.784 278.334 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453   

2001 185.206 353.411 453.500 504.216 515.479 526.742 526.742 526.742 526.742     

2002 1.054.268 1.616.414 2.129.027 2.393.645 2.545.271 2.565.431 2.567.734 2.568.948       

2003 332.613 655.744 720.605 755.294 779.858 795.209 802.422        

2004 561.316 926.970 1.139.121 1.251.275 1.272.490 1.273.705          

2005 381.614 670.826 927.257 1.078.805 1.204.337           

2006 451.611 567.222 592.882 608.508             

2007 421.251 635.765 660.930              

2008 582.585 904.236                   

2009 364.465                     

 
 

 

ηε κέζνδν απηή ζα ρξεηαζηνχκε ηηο ζσξεπηηθέο πιεξσζείζεο δεκίεο γηα ην 

ζχλνιν ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα απηά θαίλνληαη ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα. ηελ πνξεία, ζα πξέπεη λα κεηαηξέςνπκε ην παξαπάλσ ηξίγσλν ζε 

ηξίγσλν πιεξσζεηζψλ δεκηψλ (incremental losses).  
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Πίλαθαο 4- Πιεξσζείζεο Εεκίεο 
 

ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ ΕΖΜΗΔ 

              

Έηνο Αηπρήκαηνο 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.019.000 1.275.161 58.070 2.236 20.039 69.567 1.864 1.652 1.652 1.652 1.652 

2000 136.582 134.501 5.701 1.550 2.119 0 0 0 0 0   

2001 185.206 168.205 100.089 50.716 11.263 11.263 0 0 0     

2002 1.054.268 562.146 512.613 264.618 151.626 20.160 2.303 1.214       

2003 332.613 323.131 64.861 34.689 24.564 15.351 7.213         

2004 561.316 365.654 212.151 112.154 21.215 1.215           

2005 381.614 289.212 256.431 151.548 125.532             

2006 451.611 115.611 25.660 15.626               

2007 421.251 214.514 25.165                 

2008 582.585 321.651                   

2009 364.465                     

 

 

Απηφο ν πίλαθαο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ θαη εκθαλίδεη ηηο πιεξσζείζεο 

δεκίεο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ εχξεζε ησλ πιεξσζεηζψλ 

δεκηψλ ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 2005 θαη έηνπο εμέιημεο 2006 (289.212), αθαηξνχκε 

απφ ηηο ζσξεπηηθέο πιεξσζείζεο δεκίεο ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 2005 θαη έηνπο 

εμέιημεο 2006 (670.826) ηηο ζσξεπηηθέο πιεξσζείζεο ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 2005 θαη 

δηαθαλνλίζηεθαλ κέζα ζην ηξέρνλ έηνο (381.614). Καη‟ αληηζηνηρία, γηα λα βξνχκε 

θάζε θνξά έλα θειί ηνπ πίλαθα απηνχ, αθαηξνχκε απφ ην αληίζηνηρν θειί ηνπ πίλαθα 

ζσξεπηηθψλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ ην πξνεγνχκελν θειί ηνπ ίδηνπ έηνπο αηπρήκαηνο.     

 

Αλ ζεσξήζνπκε φηη ν πιεζσξηζκφο ζην παξειζφλ ήηαλ 10% θάζε έηνο, ηφηε ζα 

αλαγάγνπκε ηηο ηηκέο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζε ζεκεξηλέο.  

 

 

 

 

 

 

 



Μζθοδοι Αποθεματοποίηςησ Ζημιών Γενικών Αςφαλίςεων                                                      57 

 

 

Γιαννζλη Σταυροφλα, MSc ςτην Αναλογιςτική Επιςτήμη και Διοίκηςη Κινδφνου 

Πίλαθαο 15- Πιεξσζείζεο Εεκίεο κε παξειζνληηθφ πιεζσξηζκφ 10%  

ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ ΕΖΜΗΔ 

            

Έηνο Αηπρήκαηνο 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 2.643.024 3.006.763 124.478 4.357 35.500 112.038 2.729 2.199 1.999 1.817 1.652 

2000 322.053 288.315 11.110 2.746 3.413 0 0 0 0 0   

2001 397.006 327.784 177.314 81.679 16.490 14.991 0 0 0     

2002 2.054.470 995.876 825.568 387.427 201.814 24.394 2.533 1.214       

2003 589.244 520.406 94.963 46.171 29.722 16.886 7.213         

2004 904.005 535.354 282.373 135.706 23.337 1.215           

2005 558.721 384.941 310.282 166.703 125.532             

2006 601.094 139.889 28.226 15.626               

2007 509.714 235.965 25.165                 

2008 640.844 321.651                   

2009 364.465                     

 

 

Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ απηνχ ηνπ πίλαθα, ιακβάλνπκε ππφςε καο ηηο ηηκέο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πίλαθα θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. Δπεηδή ε ηειεπηαία δηαγψληνο είλαη ζε 

ηηκέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, νη ηηκέο ηεο δελ ζα κεηαβιεζνχλ. Γηα ηελ εχξεζε ησλ 

ππνινίπσλ θειηψλ πνιιαπιαζηάδνπκε θάζε θνξά ην αληίζηνηρν θειί ηνπ πίλαθα ησλ 

πιεξσζεηζψλ δεκηψλ κε ηελ παξάζηαζε (1+i) ^n, φπνπ i είλαη ν πιεζσξηζκφο ηνπ 

αληίζηνηρνπ παξειζφληνο έηνπο (ζην παξάδεηγκά καο ν πιεζσξηζκφο ζεσξείηαη 

ζηαζεξφο 10% γηα φια ηα έηε) θαη n κία κεηαβιεηή πνπ ιακβάλεη ηηκέο απφ 

0,1,….,10 θαη απμάλεηαη θάζε θνξά θαηά κία κνλάδα γηα θάζε πξνεγνχκελν έηνο πνπ 

απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ δηαγψλην. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ εχξεζε ηεο ζεκεξηλήο 

ηηκήο ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 2003 θαη έηνπο εμέιημεο 2005 

(94.963), πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ ηηκή 64.861 απφ ηνλ πίλαθα ησλ πιεξσζεηζψλ κε 

ηελ παξάζηαζε (1+10%)^4.      
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Πίλαθαο 16- Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο κε παξειζνληηθφ πιεζσξηζκφ 10%  

 

ΧΡΔΤΣΗΚΔ ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ ΕΖΜΗΔ 

            

Έηνο 
Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 2.643.024 5.649.787 5.774.265 5.778.622 5.814.122 5.926.161 5.928.890 5.931.089 5.933.088 5.934.905 5.936.557 

2000 322.053 610.368 621.478 624.224 627.636 627.636 627.636 627.636 627.636 627.636   

2001 397.006 724.789 902.103 983.782 1.000.272 1.015.263 1.015.263 1.015.263 1.015.263     

2002 2.054.470 3.050.346 3.875.914 4.263.342 4.465.156 4.489.549 4.492.083 4.493.297       

2003 589.244 1.109.650 1.204.613 1.250.784 1.280.506 1.297.393 1.304.606         

2004 904.005 1.439.359 1.721.732 1.857.438 1.880.775 1.881.990           

2005 558.721 943.662 1.253.944 1.420.647 1.546.179             

2006 601.094 740.984 769.210 784.836               

2007 509.714 745.679 770.844                 

2008 640.844 962.495                   

2009 364.465                     

 
 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δεκηνπξγνχκε ην ηξίγσλν ζσξεπηηθψλ πιεξσζεηζψλ 

δεκηψλ έρνληαο αλαγάγεη ήδε ηα πνζά ζε ζεκεξηλέο ηηκέο. Όπσο έρνπκε ήδε 

πεξηγξάςεη ηε κεηαηξνπή ηνπ incremental ηξηγψλνπ ζε ζσξεπηηθφ, γηα ηελ εχξεζε 

ηεο ηηκήο ελφο θειηνχ πξνζζέηνπκε ηελ ηηκή ηνπ θειηνχ ίδηνπ έηνπο αηπρήκαηνο θαη 

πξνεγνχκελνπ έηνπο εμέιημεο ηνπ πίλαθα ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ κε 

ην αληίζηνηρν θειί ηνπ πίλαθα ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα 

βξνχκε ηελ ηηκή ηνπ θειηνχ κε έηνο αηπρήκαηνο 2005 θαη έηνο εμέιημεο 2008 

(1.420.647), πξνζζέηνπκε ηελ ηηκή ηνπ θειηνχ ηνπ ίδηνπ έηνπο αηπρήκαηνο θαη έηνπο 

εμέιημεο 2007 ηνπ πίλαθα ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ (1.253.944) κε ην 

αληίζηνηρν θειί ηνπ πίλαθα ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ (166.703). 
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Πίλαθαο 17- Link Ratios κε ηελ Μέζνδν Chain Ladder κε πιεζσξηζκφ 

 

 

LINK RATIOS 

  Development Year                 

Έηνο Αηπρήκαηνο 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

1999 2,1376 1,0220 1,0008 1,0061 1,0193 1,0005 1,0004 1,0003 1,0003 1,0003 

2000 1,8952 1,0182 1,0044 1,0055 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000   

2001 1,8256 1,2446 1,0905 1,0168 1,0150 1,0000 1,0000 1,0000     

2002 1,4847 1,2706 1,1000 1,0473 1,0055 1,0006 1,0003       

2003 1,8832 1,0856 1,0383 1,0238 1,0132 1,0056         

2004 1,5922 1,1962 1,0788 1,0126 1,0006           

2005 1,6890 1,3288 1,1329 1,0884             

2006 1,2327 1,0381 1,0203               

2007 1,4629 1,0337                 

2008 1,5019                   

                      

LINK RATIOS 1,6705 1,1375 1,0583 1,0286 1,0089 1,0013 1,0002 1,0001 1,0002 1,0003 

 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο δείρλεη ηα link ratios, ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν πίλαθα ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα 

βξνχκε ην link ratio 3/4 ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 2005 (1,0884), ζα δηαηξέζνπκε ην θειί 

κε ηηκή 1.546.179 πνπ αληηζηνηρεί ζην έηνο αηπρήκαηνο 2005 θαη έηνο εμέιημεο 2009 

κε ην θειί πνπ έρεη ηηκή 1.420.647 θαη αληηζηνηρεί ζην ίδην έηνο αηπρήκαηνο (2005) 

θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο εμέιημεο (2008). ηε ζπλέρεηα, γηα λα βξνχκε ην link ratio 

3/4,  βξίζθνπκε ηνλ κέζν φξν φισλ ησλ θειηψλ ηεο ζηήιεο 3/4 πνπ ππνινγίζακε θαη 

θαηαιήγνπκε ζηελ ηηκή 1,0286. 
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Πίλαθαο 18- Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο κε ηελ κέζνδν Chain Ladder κε παξειζνληηθφ 

πιεζσξηζκφ 10% 

 

 

ΧΡΔΤΣΗΚΔ (ΑΘΡΟΗΣΗΚΔ) ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ ΕΖΜΗΔ 

            

Έηνο 
Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 2.643.024 5.649.787 5.774.265 5.778.622 5.814.122 5.926.161 5.928.890 5.931.089 5.933.088 5.934.905 5.936.557 

2000 322.053 610.368 621.478 624.224 627.636 627.636 627.636 627.636 627.636 627.636 627.811 

2001 397.006 724.789 902.103 983.782 1.000.272 1.015.263 1.015.263 1.015.263 1.015.263 1.015.419 1.015.701 

2002 2.054.470 3.050.346 3.875.914 4.263.342 4.465.156 4.489.549 4.492.083 4.493.297 4.493.801 4.494.490 4.495.741 

2003 589.244 1.109.650 1.204.613 1.250.784 1.280.506 1.297.393 1.304.606 1.304.815 1.304.961 1.305.161 1.305.524 

2004 904.005 1.439.359 1.721.732 1.857.438 1.880.775 1.881.990 1.884.468 1.884.770 1.884.982 1.885.271 1.885.795 

2005 558.721 943.662 1.253.944 1.420.647 1.546.179 1.559.979 1.562.033 1.562.284 1.562.459 1.562.698 1.563.133 

2006 601.094 740.984 769.210 784.836 807.304 814.510 815.582 815.713 815.805 815.930 816.157 

2007 509.714 745.679 770.844 815.753 839.107 846.597 847.711 847.847 847.943 848.072 848.308 

2008 640.844 962.495 1.094.883 1.158.671 1.191.842 1.202.480 1.204.063 1.204.256 1.204.391 1.204.576 1.204.911 

2009 364.465 608.845 692.590 732.940 753.923 760.652 761.654 761.776 761.861 761.978 762.190 

  
 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο καο δίλεη ηελ εθηίκεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ 

εηψλ κεηά ην έηνο απνηίκεζεο. Σα πνζά κέρξη θαη ηελ δηαγψλην είλαη απηά πνπ ήδε 

έρνπκε ζπλαληήζεη ζηελ δηαγψλην ηνπ πίλαθα ησλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ. Σα ππφινηπα 

πνζά ηνπ πίλαθα πξνθχπηνπλ πνιιαπιαζηάδνληαο ην πνζφ ησλ δεκηψλ πνπ βξίζθεηαη 

ζην αληίζηνηρν θειί ηεο πξνεγνχκελεο ζηήιεο ηνπ ίδηνπ πίλαθα πνπ πεξηγξάθνπκε κε 

ην link ratio (κέζνο φξνο) ηνπ έηνπο πνπ καο ελδηαθέξεη πξνο ην πξνεγνχκελν. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα λα εθηηκήζνπκε ην πνζφ ησλ δεκηψλ πνπ αλακέλνπκε λα ζπκβνχλ 

ηξία έηε κεηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο κε έηνο αηπρήκαηνο ην 2007, ζα πξέπεη λα 

πνιιαπιαζηάζνπκε ην εθηηκψκελν πνζφ δεκηάο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο εμέιημεο κεηά 

ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο κε έηνο αηπρήκαηνο ην 2007 (839.107), κε ην link ratio 

4/5, 1,0089 %. Άξα, 839.107*1,0089%= 846.597. ηελ ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα 

κεηαηξέςνπκε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ ζε 

πίλαθα πιεξσζεηζψλ δεκηψλ (incremental losses) γηα λα εθηηκήζνπκε ηηο δεκίεο πνπ 

ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζνπκε ζηεξηδφκελνη ζηνλ κειινληηθφ πιεζσξηζκφ.      
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Πίλαθαο 19- Πιεξσζείζεο Εεκίεο κε ηε κέζνδν Chain Ladder κε παξειζνληηθφ 

πιεζσξηζκφ 10%  

ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ ΕΖΜΗΔ 

            

Έηνο Αηπρήκαηνο 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 2.643.024 3.006.763 124.478 4.357 35.500 112.038 2.729 2.199 1.999 1.817 1.652 

2000 322.053 288.315 11.110 2.746 3.413 0 0 0 0 0 175 

2001 397.006 327.784 177.314 81.679 16.490 14.991 0 0 0 155 283 

2002 2.054.470 995.876 825.568 387.427 201.814 24.394 2.533 1.214 505 688 1.251 

2003 589.244 520.406 94.963 46.171 29.722 16.886 7.213 209 147 200 363 

2004 904.005 535.354 282.373 135.706 23.337 1.215 2.478 302 212 289 525 

2005 558.721 384.941 310.282 166.703 125.532 13.800 2.054 250 176 239 435 

2006 601.094 139.889 28.226 15.626 22.469 7.206 1.073 131 92 125 227 

2007 509.714 235.965 25.165 44.909 23.354 7.489 1.115 136 95 130 236 

2008 640.844 321.651 132.389 63.788 33.171 10.638 1.584 193 135 184 335 

2009 364.465 244.380 83.745 40.350 20.983 6.729 1.002 122 86 117 212 

 

Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ πίλαθα απηνχ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ πξνεγνχκελν 

πίλαθα ησλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ εχξεζε ηνπ θειηνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην έηνο αηπρήκαηνο 2003 θαη έηνο εμέιημεο 2009 (7.213),  ζα 

αθαηξέζνπκε απφ ην αληίζηνηρν θειί κε ίδην έηνο αηπρήκαηνο θαη ίδην έηνο εμέιημεο 

ηνπ πίλαθα ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ (1.304.606) ην πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ίδην έηνο αηπρήκαηνο (2003) θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο εμέιημεο 

(2008) (1.297.393). Με ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίδνπκε φια ηα θειηά ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα.   

Δπεηδή δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηελ ηηκή ηνπ πιεζσξηζκνχ ηα επφκελα 

ρξφληα θαη πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπκε ηελ εμέιημε ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ 

βαζηζκέλε ζηνλ πιεζσξηζκφ, ζα ππνζέζνπκε φηη ν κειινληηθφο πιεζσξηζκφο ζα 

αλέξρεηαη ζε 15%. Έηζη, ν παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ εθηίκεζε ησλ πιεξσζεηζψλ 

δεκηψλ θαζνξηζκέλε απφ ηνλ πιεζσξηζκφ πνπ ππνζέζακε.  
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Πίλαθαο 20 – Πιεξσζείζεο Εεκίεο κε κειινληηθφ πιεζσξηζκφ 15% 

 

ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ ΕΖΜΗΔ 

            

Έηνο Αηπρήκαηνο 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.019.000 1.275.161 58.070 2.236 20.039 69.567 1.864 1.652 1.652 1.652 1.652 

2000 136.582 134.501 5.701 1.550 2.119 0 0 0 0 0 201 

2001 185.206 168.205 100.089 50.716 11.263 11.263 0 0 0 179 374 

2002 1.054.268 562.146 512.613 264.618 151.626 20.160 2.303 1.214 581 910 1.903 

2003 332.613 323.131 64.861 34.689 24.564 15.351 7.213 240 194 304 635 

2004 561.316 365.654 212.151 112.154 21.215 1.215 2.850 399 322 505 1.056 

2005 381.614 289.212 256.431 151.548 125.532 15.871 2.717 381 307 481 1.006 

2006 451.611 115.611 25.660 15.626 25.839 9.529 1.631 229 184 289 604 

2007 421.251 214.514 25.165 51.646 30.885 11.391 1.950 273 220 345 722 

2008 582.585 321.651 152.247 84.359 50.449 18.606 3.185 446 360 564 1.180 

2009 364.465 281.037 110.753 61.368 36.699 13.535 2.317 325 262 410 858 

 

 

Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ απηνχ ηνπ πίλαθα, ιακβάλνπκε ππφςε καο ηηο ηηκέο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πίλαθα θαη ηνλ κειινληηθφ πιεζσξηζκφ. Δπεηδή ε ηειεπηαία δηαγψληνο 

είλαη ζε ηηκέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, νη ηηκέο ηεο δελ ζα κεηαβιεζνχλ. Γηα ηελ εχξεζε 

ησλ ππνινίπσλ θειηψλ πνιιαπιαζηάδνπκε θάζε θνξά ην αληίζηνηρν θειί ηνπ πίλαθα 

ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ κε ηελ παξάζηαζε (1+i) ^n, φπνπ i είλαη ν πιεζσξηζκφο 

ηνπ αληίζηνηρνπ κειινληηθνχ έηνπο (ζην παξάδεηγκά καο ν πιεζσξηζκφο ζεσξείηαη 

ζηαζεξφο 15% γηα φια ηα έηε) θαη n κία κεηαβιεηή πνπ ιακβάλεη ηηκέο απφ 

0,1,….,10 θαη απμάλεηαη θάζε θνξά θαηά κία κνλάδα γηα θάζε επφκελν έηνο πνπ 

απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ δηαγψλην. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ εχξεζε ηεο ζεκεξηλήο 

ηηκήο ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 2003 θαη έηνπο εμέιημεο 2010 

(240), πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ ηηκή 209 απφ ηνλ πίλαθα ησλ πιεξσζεηζψλ κε ηελ 

παξάζηαζε (1+15%)^1.      

Όπσο θαη ζηηο ππφινηπεο κεζφδνπο, γηα ηελ εχξεζε ησλ απνζεκάησλ ζα 

αθαηξέζνπκε ηηο πιεξσζείζεο δεκίεο σο ζήκεξα απφ ηηο ηειηθέο δεκηέο. Οη ηειηθέο 

δεκίεο δηακνξθψλνληαη ζε θάζε έηνο απφ ην άζξνηζκα φισλ ησλ εηψλ εμέιημεο ζε 

έλα έηνο αηπρήκαηνο, δειαδή γηα ην έηνο αηπρήκαηνο 1999, ζα πξνζζέζνπκε 
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1.019.000 + 1.275.161 + 58.070 + 2.236 + 20.039 + 69.567 + 1.864 + 1.652 + 1.652 + 

1.652 + 1.652 = 2.452.545.  

Οη πιεξσζείζεο δεκίεο σο ζήκεξα γηα έλα έηνο αηπρήκαηνο είλαη ην άζξνηζκα  ησλ 

πιεξσζεηζψλ δεκηψλ απφ ην αξρηθφ έηνο κέρξη ην έηνο απνηίκεζεο, απηφ δειαδή ηεο 

δηαγσλίνπ. Γηα παξάδεηγκα,  γηα ην έηνο αηπρήκαηνο 2007, ην άζξνηζκα ησλ 

πιεξσζεηζψλ δεκηψλ έσο ζήκεξα είλαη 421.251 + 214.514 + 25.165 = 660.930 . 

Με ηνλ ίδην ηξφπν, ππνινγίδνπκε ηηο ηειηθέο θαη ηηο πιεξσζείζεο δεκίεο έσο 

ζήκεξα  γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο θαη ην άζξνηζκα φισλ απηψλ, καο δίλεη ηα 

ζχλνια. Αθαηξψληαο ην ζχλνιν ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ έσο ζήκεξα απφ ην 

ζχλνιν ησλ ηειηθψλ δεκηψλ, ιακβάλνπκε ην απνηέιεζκα ησλ απνζεκάησλ κε ηελ 

παξαπάλσ κέζνδν, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε  986.112. 

 

Πίλαθαο 21- Απνζέκαηα κε ηε κέζνδν Chain Ladder κε πιεζσξηζκφ 

 
 

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

ΣΔΛΗΚΔ 

ΕΖΜΗΔ 

ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ 

ΕΖΜΔ ΔΧ 

ΖΜΔΡΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

1999 2.452.545 2.452.545 0 

2000 280.654 280.453 201 

2001 527.295 526.742 553 

2002 2.572.341 2.568.948 3.393 

2003 803.796 802.422 1.374 

2004 1.278.837 1.273.705 5.132 

2005 1.225.099 1.204.337 20.762 

2006 646.814 608.508 38.306 

2007 758.363 660.930 97.433 

2008 1.215.632 904.236 311.396 

2009 872.028 364.465 507.563 

  12.633.403 11.647.291 986.112 
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4.1.3. BORNHEUTTER-FERGUSON 

 

Ζ κέζνδνο Bornheutter – Ferguson, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηελ ελφηεηα 

3.2.2.3. ζρεκαηίδεηαη απφ ην Loss Ratio θαη ηελ κέζνδν Chain Ladder. 

Γηα ην πξψην ζηάδην απηήο ηεο κεζφδνπ, ηελ εχξεζε ηνπ Loss Ratio, ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε ηηο επηζπκβάζεηο δεκηέο θαζψο θαη ηα δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα γηα 

θάζε έηνο απνηίκεζεο ζηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα 

ησλ επηζπκβαζψλ δεκηψλ, ζα ρξεηαζηνχκε ηνλ πίλαθα ησλ εθθξεκψλ δεκηψλ θαζψο 

θαη ηνλ πίλαθα ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ. 

 

Πίλαθαο 6 – Δθθξεκείο Εεκίεο 

  

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΕΖΜΗΔ 

            

Έηνο 

Αηπρήκαηνο  

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.062.656 220.251 162.378 120.562 109.651 98.216 90.215 52.122 30.313 30.313 21.565 

2000 150.211 15.361 14.255 11.514 5.125 0 0 0 0 0   

2001 213.400 16.486 7.318 3.940 2.500 0 0 0 0     

2002 800.236 120.985 50.627 35.561 25.451 21.510 2.356 2.356       

2003 360.268 123.611 38.946 29.321 20.084 1.253 151         

2004 497.256 205.461 132.132 21.255 12.543 8.211           

2005 921.512 820.362 356.655 251.561 42.584             

2006 680.246 232.622 85.151 25.110               

2007 921.211 621.214 215.154                 

2008 1.981.211 1.432.618                   

2009 2.265.162                     
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Πίλαθαο 5- Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο 

 ΑΘΡΟΗΣΗΚΔ ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ 

            

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.019.000 2.294.161 2.352.231 2.354.467 2.374.506 2.444.073 2.445.937 2.447.589 2.449.241 2.450.893 2.452.545 

2000 136.582 271.083 276.784 278.334 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453   

2001 185.206 353.411 453.500 504.216 515.479 526.742 526.742 526.742 526.742     

2002 1.054.268 1.616.414 2.129.027 2.393.645 2.545.271 2.565.431 2.567.734 2.568.948       

2003 332.613 655.744 720.605 755.294 779.858 795.209 802.422         

2004 561.316 926.970 1.139.121 1.251.275 1.272.490 1.273.705           

2005 381.614 670.826 927.257 1.078.805 1.204.337             

2006 451.611 567.222 592.882 608.508               

2007 421.251 635.765 660.930                 

2008 582.585 904.236                   

2009 364.465                     
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Πίλαθαο 22- Δπηζπκβάζεηο δεκίεο 

ΔΠΗΤΜΒΑΔΗ ΕΖΜΗΔ 

            
Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 2.081.656 2.514.412 2.514.609 2.475.029 2.484.157 2.542.289 2.536.152 2.499.711 2.479.554 2.481.206 2.474.110 

2000 286.793 286.444 291.039 289.848 285.578 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453   

2001 398.606 369.897 460.818 508.156 517.979 526.742 526.742 526.742 526.742     

2002 1.854.504 1.737.399 2.179.654 2.429.206 2.570.722 2.586.941 2.570.090 2.571.304       

2003 692.881 779.355 759.551 784.615 799.942 796.462 802.573         

2004 1.058.572 1.132.431 1.271.253 1.272.530 1.285.033 1.281.916           

2005 1.303.126 1.491.188 1.283.912 1.330.366 1.246.921             

2006 1.131.857 799.844 678.033 633.618               

2007 1.342.462 1.256.979 876.084                 

2008 2.563.796 2.336.854                   

2009 2.629.627                     

 

 

Γηα ηελ εχξεζε ελφο θειηνχ ηνπ πίλαθα ησλ επηζπκβαζψλ δεκηψλ, πξνζζέηνπκε ην 

αληίζηνηρν θειί απφ ηνλ πίλαθα ησλ εθθξεκψλ δεκηψλ κε ην αληίζηνηρν θειί ηνπ 

πίλαθα ησλ ζσξεπηηθψλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα βξνχκε ηηο 

επηζπκβάζεηο δεκηέο ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 2002 θαη έηνπο εμέιημεο 2004 

(2.179.654), πξνζζέηνπκε ηηο εθθξεκείο δεκηέο ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 2002 θαη έηνπο 

εμέιημεο 2004 (50.627) κε ηηο ζσξεπηηθέο πιεξσζείζεο δεκηέο ησλ ίδησλ εηψλ 

αηπρήκαηνο θαη εμέιημεο (2.129.027).  

 

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ Loss Ratio φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, αξθεί λα 

δηαηξέζνπκε ηηο επηζπκβάζεηο δεκηέο ελφο έηνπο αηπρήκαηνο κε ηα δεδνπιεπκέλα 

αζθάιηζηξα ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

 Γηα παξάδεηγκα, γηα ην έηνο αηπρήκαηνο 2007, ην Loss Ratio ηζνχηαη κε: 

 

 

L/R =  876.084 / 1.320.596 = 0,6634 = 66,34 % 
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Πίλαθαο 23- Πίλαθαο Loss Ratio 

 

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

ΔΠΗΤΜΒΑΔΗ 

ΕΖΜΗΔ 

ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΑ 

ΑΦΑΛΗΣΡΑ 

LOSS 

RATIO 

1999 2.474.110 3.251.984 0,7608 

2000 280.453 448.222 0,6257 

2001 526.742 760.308 0,6928 

2002 2.571.304 3.552.015 0,7239 

2003 802.573 1.229.431 0,6528 

2004 1.281.916 1.804.244 0,7105 

2005 1.246.921 1.808.180 0,6896 

2006 633.618 916.295 0,6915 

2007 876.084 1.320.596 0,6634 

2008 2.336.854 3.450.759 0,6772 

2009 2.629.627 4.095.354 0,6421 

 

Σν δεχηεξν ζηάδην απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε εχξεζε ησλ ηειηθψλ δεκηψλ  κε ηε 

κέζνδν ηνπ δείθηε εμέιημεο volume weighted average – πνπ είλαη θαη ε πην ζπλήζεο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο πίλαθεο ησλ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ 

(εθθξεκψλ θαη πιεξσζεηζψλ απφ ην παξειζφλ κέρξη θαη ην έηνο απνηίκεζεο) θαζψο 

θαη ηνπ κέζνπ (εθηίκεζε δεκηψλ κεηά ην έηνο απνηίκεζεο) πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

ζηελ κέζνδν Chain Ladder. Έηζη, πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο. Σα link ratios 

πξνθχπηνπλ φπσο αθξηβψο θαη ζηελ κέζνδν Chain Ladder. 
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Πίλαθαο 24 – Σειηθέο δεκίεο ππνινγηζκέλεο κε ηε κέζνδν Chain Ladder θαη εχξεζε ησλ link 

ratios θαη παξάγνληα f 

 

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

ΜΔΟ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 2.081.656 2.514.412 2.514.609 2.475.029 2.484.157 2.542.289 2.536.152 2.499.711 2.479.554 2.481.206 2.474.110 

2000 286.793 286.444 291.039 289.848 285.578 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453 279.651 

2001 398.606 369.897 460.818 508.156 517.979 526.742 526.742 526.742 526.742 527.057 525.550 

2002 1.854.504 1.737.399 2.179.654 2.429.206 2.570.722 2.586.941 2.570.090 2.571.304 2.555.631 2.557.160 2.549.847 

2003 692.881 779.355 759.551 784.615 799.942 796.462 802.573 797.792 792.929 793.404 791.135 

2004 1.058.572 1.132.431 1.271.253 1.272.530 1.285.033 1.281.916 1.278.703 1.271.085 1.263.338 1.264.094 1.260.478 

2005 1.303.126 1.491.188 1.283.912 1.330.366 1.246.921 1.258.128 1.254.974 1.247.498 1.239.894 1.240.636 1.237.088 

2006 1.131.857 799.844 678.033 633.618 640.629 646.387 644.767 640.926 637.019 637.400 635.577 

2007 1.342.462 1.256.979 876.084 902.490 912.477 920.678 918.370 912.899 907.335 907.878 905.281 

2008 2.563.796 2.336.854 2.324.909 2.394.985 2.421.486 2.443.250 2.437.125 2.422.607 2.407.840 2.409.281 2.402.391 

2009 2.629.627 2.627.672 2.614.241 2.693.038 2.722.837 2.747.309 2.740.422 2.724.097 2.707.493 2.709.113 2.701.366 

            

   1/0 2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6 8/7 9/8 10/9 

 

Link 

ratios 

(κέζνο) 0,9993 0,9949 1,0301 1,0111 1,0090 0,9975 0,9940 0,9939 1,0006 0,9971 

 F 0,9941 1,0249 1,0415 1,0202 1,0065 0,9916 0,9880 0,9945 0,9977 0,9971 

 

Χο f νξίδνπκε κηα παξάκεηξν κεηαβαιιφκελε αλά έηνο πνπ ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί ηελ θάησζη ηζφηεηα 

UL (BF) = (1/f) * UL (CL) + (1- (1/f)) UL (LR) γηα θάζε έηνο απνηίκεζεο, 

φπνπ 

 

UL (BF) είλαη νη ηειηθέο δεκηέο ηεο κεζφδνπ Bornheutter – Ferguson, 

UL (CL) είλαη νη ηειηθέο δεκηέο ηεο κεζφδνπ Chain Ladder θαη 

UL (LR) είλαη νη ηειηθέο δεκηέο ηνπ Loss Ratio. 
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Γηα ηελ εχξεζε κηαο ηηκήο ηνπ f , πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ αλαινγία ηνπ loss factor 

ηνπ επφκελνπ έηνπο πξνο ην έηνο πνπ εμεηάδνπκε κε ηελ αλαινγία ηνπ loss factor ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο πξνο ην πξνεγνχκελν.  

Γηα παξάδεηγκα, f 6/5 =  link ratio 7/6 * link ratio 6/5  = 0,9940 * 0,9975 = 0,9916. 

 

Παξαθάησ, βιέπνπκε ζπλνπηηθά ηηο ηειηθέο δεκίεο κε ηελ κέζνδν Chain Ladder 

θαη ηηο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ f αληίζηνηρα γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο θαη ηηο ηειηθέο 

δεκηέο ηεο κεζφδνπ Loss Ratio κε ηα αληίζηνηρα Loss Ratio. Οη ηειηθέο δεκίεο κε ηελ 

κέζνδν Loss Ratio πξνθχπηνπλ αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηα δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα 

κε ην Loss Ratio γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 25- Σειηθεο δεκίεο (CL)                    Πίλαθαο 26- Σειηθέο δεκίεο (LR) 

 

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

ΣΔΛΗΚΔ 

ΕΖΜΗΔ(CL) 
f 

1999 2.474.110 0,9971 

2000 279.651 0,9971 

2001 525.550 0,9977 

2002 2.549.847 0,9945 

2003 791.135 0,9880 

2004 1.260.478 0,9916 

2005 1.237.088 1,0065 

2006 635.577 1,0202 

2007 905.281 1,0415 

2008 2.402.391 1,0249 

2009 2.701.366 0,9941 

 

 Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο κεζφδνπ απηήο, είλαη ε εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ  

 

UL (BF) = (1/f) * UL (CL) + (1- (1/f)) UL (LR). 

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

LOSS 

RATIO 

ΣΔΛΗΚΔ 

ΕΖΜΗΔ (LOSS 

RATIO) 

1999 0,7608 2.474.110 

2000 0,6257 280.453 

2001 0,6928 526.742 

2002 0,7239 2.571.304 

2003 0,6528 802.573 

2004 0,7105 1.281.916 

2005 0,6896 1.246.921 

2006 0,6915 633.618 

2007 0,6634 876.084 

2008 0,6772 2.336.854 

2009 0,6421 2.629.627 
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Έηζη, ζρεκαηίδνληαη νη ηειηθέο δεκηέο ηεο κεζφδνπ Bornheutter- Ferguson θαη 

αθαηξψληαο απ‟ απηέο ηηο πιεξσζείζεο δεκίεο σο ζήκεξα βξίζθνπκε ην απφζεκα γηα 

θάζε έηνο αηπρήκαηνο. Σν ζχλνιν ηνπ απνζέκαηνο πνπ πξέπεη λα δηαηεξήζεη ε 

αζθαιηζηηθή αγνξά ζχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή είλαη 4.112.430 Δπξψ. 

 

Πίλαθαο 27 – Απνζέκαηα κε ηε κέζνδν Bornheutter- Ferguson 

 

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

ΣΔΛΗΚΔ 

ΕΖΜΗΔ 

(BF) 

ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ Χ 

ΖΜΔΡΑ 
ΑΠΟΘΔΜΑ 

1999 2.474.110 2.452.545 21.565 

2000 279.649 280.453 -804 

2001 525.547 526.742 -1.195 

2002 2.549.729 2.568.948 -19.219 

2003 790.996 802.422 -11.426 

2004 1.260.296 1.273.705 -13.409 

2005 1.237.151 1.204.337 32.814 

2006 635.539 608.508 27.031 

2007 904.117 660.930 243.187 

2008 2.400.800 904.236 1.496.564 

2009 2.701.788 364.465 2.337.323 

ΤΝΟΛΟ 15.759.721 11.647.291 4.112.430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μζθοδοι Αποθεματοποίηςησ Ζημιών Γενικών Αςφαλίςεων                                                      71 

 

 

Γιαννζλη Σταυροφλα, MSc ςτην Αναλογιςτική Επιςτήμη και Διοίκηςη Κινδφνου 

4.1.4.  AVERAGE COST PER CLAIM METHOD 

 

Πίλαθαο 5 – Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο 

 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΔ ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ ΕΖΜΗΔ 

            

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.019.000 2.294.161 2.352.231 2.354.467 2.374.506 2.444.073 2.445.937 2.447.589 2.449.241 2.450.893 2.452.545 

2000 136.582 271.083 276.784 278.334 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453   

2001 185.206 353.411 453.500 504.216 515.479 526.742 526.742 526.742 526.742     

2002 1.054.268 1.616.414 2.129.027 2.393.645 2.545.271 2.565.431 2.567.734 2.568.948       

2003 332.613 655.744 720.605 755.294 779.858 795.209 802.422         

2004 561.316 926.970 1.139.121 1.251.275 1.272.490 1.273.705           

2005 381.614 670.826 927.257 1.078.805 1.204.337             

2006 451.611 567.222 592.882 608.508               

2007 421.251 635.765 660.930                 

2008 582.585 904.236                   

2009 364.465                     

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο αζξνηζηηθέο πιεξσζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ 

δηαθαλνληζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο 31/12/2009. Ο πίλαθαο απηφο 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ πίλαθα ησλ πιεξσζεηζψλ δεκηψλ  πξνζζέηνληαο θάζε θνξά 

ηηο δεκηέο ηνπ πξνεγνχκελνπ θειηνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ίδην έηνο αηπρήκαηνο. 
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Πίλαθαο 28 – Πιήζνο Εεκηψλ θαη link ratios 

 

ΠΛΖΘΟ ΕΖΜΗΧΝ 
            

Έηνο Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 638 685 692 657 662 689 676 683 647 669 659 

2000 242 254 249 270 269 273 265 259 232 219 216 

2001 234 242 257 271 267 272 255 248 251 254 250 

2002 498 482 521 507 642 631 659 674 640 647 637 

2003 278 299 280 307 325 333 338 340 323 326 321 

2004 338 353 362 368 351 373 372 374 355 359 353 

2005 403 433 389 411 435 445 443 446 423 428 421 

2006 375 308 295 270 285 292 291 292 278 281 276 

2007 410 399 273 274 290 297 296 297 282 285 281 

2008 678 642 617 620 655 670 668 671 638 644 634 

2009 657 657 631 635 671 686 684 688 653 660 650 

            

Link ratios   1,00 0,96 1,01 1,06 1,02 1,00 1,00 0,95 1,01 0,99 

 

Ο πίλαθαο απηφο παξνπζηάδεη ην πιήζνο ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πιεξσζεί ηα 

πξνεγνχκελα έηε. Δπίζεο, εθηηκήζεθαλ θαη ηα πιήζε ησλ δεκηψλ πνπ αλακέλνπκε λα 

ζπκβνχλ βαζηζκέλα ζηα link ratios. Σα link ratios πξνέθπςαλ κε ηε κέζνδν ηνπ 

κέζνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην link ratio 9/8 ην βξίζθνπκε απφ ην θιάζκα (669+219)/ 

(647+232)= 1,01.  

Έηζη, ηα εθηηκψκελα πιήζε δεκηψλ πξνέθπςαλ σο εμήο : Γηα ηελ εχξεζε ηνπ 

πιήζνπο δεκηψλ ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 2007 θαη έηνο εμέιημεο 2010 

πνιιαπιαζηάδνπκε ην πιήζνο δεκηψλ ηνπ ίδηνπ έηνπο αηπρήκαηνο (2007) θαη ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο εμέιημεο ( 2009) κε ην link ratio 3/2.  
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Πίλαθαο 29 – Τπνινγηζκφο κέζεο δεκηάο κε ηελ πξψηε κέζνδν θαη ησλ link ratios 

 

ΜΔΘΟΓΟ 1ε - ΜΔΖ ΕΖΜΗΑ 

            

Έηνο Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.597 3.349 3.399 3.584 3.587 3.547 3.618 3.584 3.786 3.664 3.722 

2000 564 1.067 1.112 1.031 1.043 1.027 1.058 1.083 1.209 1.281 1.301 

2001 791 1.460 1.765 1.861 1.931 1.937 2.066 2.124 2.099 2.077 2.110 

2002 2.117 3.354 4.086 4.721 3.965 4.066 3.896 3.811 3.981 3.941 4.004 

2003 1.196 2.193 2.574 2.460 2.400 2.388 2.374 2.366 2.471 2.446 2.485 

2004 1.661 2.626 3.147 3.400 3.625 3.415 3.427 3.416 3.568 3.532 3.588 

2005 947 1.549 2.384 2.625 2.769 2.740 2.750 2.741 2.863 2.834 2.879 

2006 1.204 1.842 2.010 2.254 2.212 2.189 2.197 2.190 2.287 2.264 2.300 

2007 1.027 1.593 2.421 2.594 2.546 2.520 2.529 2.520 2.632 2.606 2.647 

2008 859 1.408 1.694 1.815 1.782 1.763 1.770 1.764 1.842 1.824 1.853 

2009 555 948 1.140 1.221 1.199 1.187 1.191 1.187 1.240 1.227 1.247 

            

Link ratios  1,71 1,20 1,07 0,98 0,99 1,00 1,00 1,04 0,99 1,02 

 

Ζ κέζνδνο ηεο κέζεο δεκηάο έρεη δχν ηξφπνπο εχξεζεο ησλ απνζεκάησλ. Ο 

πξψηνο ηξφπνο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Γηα ηελ εχξεζε ησλ πνζψλ ηνπ 

πίλαθα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα έηε κέρξη θαη ην έηνο απνηίκεζεο, δηαηξνχκε ηα θειηά 

ηνπ πξψηνπ πίλαθα κε ηα αληίζηνηρα θειηά ηνπ δεχηεξνπ. Γειαδή γηα λα βξνχκε ηε 

κέζε δεκηά ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 2004 θαη έηνπο εμέιημεο 2007 (3.400), δηαηξνχκε 

1.251.275/ 368. 

Γηα λα εθηηκήζνπκε ηε κέζε δεκηά πνπ αληηζηνηρεί ζηα έηε κεηά ην έηνο 

απνηίκεζεο, πνιιαπιαζηάδνπκε ηε κέζε δεκηά ηνπ πξνεγνχκελνπ θειηνχ κε ην 

αληίζηνηρν link ratio. Γηα ηελ εχξεζε ηεο κέζεο δεκηάο ηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 2007 

θαη έηνο εμέιημεο 2010 πνιιαπιαζηάδνπκε ηε κέζε δεκηά ηνπ ίδηνπ έηνπο αηπρήκαηνο 

(2007) θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο εμέιημεο (2009) κε ην link ratio 3/2.  
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Πίλαθαο 30- Δθηηκψκελεο πιεξσζείζεο δεκίεο ππνινγηζκέλεο κε ηελ πξψηε κέζνδν 

ηεο Average Cost per Claim  

 

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.019.000 2.294.161 2.352.231 2.354.467 2.374.506 2.444.073 2.445.937 2.447.589 2.449.241 2.450.893 2.452.545 

2000 136.582 271.083 276.784 278.334 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453 280.642 

2001 185.206 353.411 453.500 504.216 515.479 526.742 526.742 526.742 526.742 526.780 527.135 

2002 1.054.268 1.616.414 2.129.027 2.393.645 2.545.271 2.565.431 2.567.734 2.568.948 2.548.123 2.548.308 2.550.026 

2003 332.613 655.744 720.605 755.294 779.858 795.209 802.422 803.529 797.016 797.073 797.611 

2004 561.316 926.970 1.139.121 1.251.275 1.272.490 1.273.705 1.275.498 1.277.259 1.266.904 1.266.997 1.267.851 

2005 381.614 670.826 927.257 1.078.805 1.204.337 1.218.022 1.219.737 1.221.420 1.211.519 1.211.607 1.212.424 

2006 451.611 567.222 592.882 608.508 631.512 638.688 639.587 640.470 635.278 635.324 635.752 

2007 421.251 635.765 660.930 711.769 738.677 747.070 748.122 749.155 743.082 743.136 743.637 

2008 582.585 904.236 1.044.617 1.124.969 1.167.497 1.180.764 1.182.426 1.184.058 1.174.460 1.174.545 1.175.337 

2009 364.465 623.137 719.877 775.251 804.558 813.700 814.846 815.971 809.356 809.415 809.960 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο πιεξσζείζεο δεκίεο ηνπ πξψηνπ 

πίλαθα πνπ έρνπλ ζπκβεί κέρξη ην έηνο απνηίκεζεο θαη ηα ππφινηπα θειηά δείρλνπλ 

ηηο εθηηκψκελεο πιεξσζείζεο δεκίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εθηηκψκελε κέζε δεκηά θαη 

ζην πιήζνο ησλ δεκηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην πνζφ πνπ εθηηκάκε φηη ζα πιεξψζνπκε 

γηα ηηο δεκηέο πνπ ζπλέβεζαλ ην έηνο αηπρήκαηνο 2008 θαη έηνο εμέιημεο 2013 

(1.180.764) 
1
 πξνθχπηεη αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηελ αληίζηνηρε εθηηκψκελε κέζε 

δεκηά ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα (1.763) κε ην αληίζηνηρν εθηηκψκελν πιήζνο δεκηψλ 

(670).  

 

 

 

 

 

1 1.180.764: Σν απνηέιεζκα έρεη ππνζηεί ζηξνγγπινπνίεζε 
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Πίλαθαο 31 – Απνζέκαηα κε ηελ πξψηε κέζνδν ηεο Average Cost per Claim  

 

ΣΔΛΗΚΔ 

ΕΖΜΗΔ 

ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ 

ΕΖΜΔ ΔΧ 

ΖΜΔΡΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

      

2.452.545 2.452.545 0 

280.642 280.453 189 

527.135 526.742 393 

2.550.026 2.568.948 -18.922 

797.611 802.422 -4.811 

1.267.851 1.273.705 -5.854 

1.212.424 1.204.337 8.087 

635.752 608.508 27.244 

743.637 660.930 82.707 

1.175.337 904.236 271.101 

809.960 364.465 445.495 

12.452.919 11.647.291 805.628 

 

Ο ηειεπηαίνο απηφο πίλαθαο καο δείρλεη ηα απνζέκαηα αθνινπζψληαο ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε κέζνδν, ήηνη ηειηθέο δεκηέο κείνλ πιεξσζείζεο 

κέρξη ζήκεξα. Αζξνίδνληαο ηα απνζέκαηα γηα φια ηα έηε αηπρήκαηνο, βξίζθνπκε ην 

ζπλνιηθφ απφζεκα πνπ πξέπεη λα θξαηήζεη ε αζθαιηζηηθή αγνξά κε απηήλ ηε κέζνδν 

(805.628 Δπξψ). 
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  Πίλαθαο 32- Τπνινγηζκφο ηεο κέζεο δεκηάο κε ηελ δεχηεξε κέζνδν (κέζνο φξνο)  

ΜΔΘΟΓΟ 2ε - ΜΔΖ ΕΖΜΗΑ 

            

Έηνο Αηπρήκαηνο 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.597 3.349 3.399 3.584 3.587 3.547 3.618 3.584 3.786 3.664 3.722 

2000 564 1.067 1.112 1.031 1.043 1.027 1.058 1.083 1.209 1.281   

2001 791 1.460 1.765 1.861 1.931 1.937 2.066 2.124 2.099     

2002 2.117 3.354 4.086 4.721 3.965 4.066 3.896 3.811       

2003 1.196 2.193 2.574 2.460 2.400 2.388 2.374         

2004 1.661 2.626 3.147 3.400 3.625 3.415           

2005 947 1.549 2.384 2.625 2.769             

2006 1.204 1.842 2.010 2.254               

2007 1.027 1.593 2.421                 

2008 859 1.408                   

2009 555                     

                        

M.O. 1.138 2.044 2.544 2.742 2.760 2.730 2.603 2.650 2.364 2.472 3.722 

 

Γηα ηνλ δεχηεξν ηξφπν εχξεζεο ησλ απνζεκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο κέζεο δεκηάο 

παίξλνπκε ηα πνζά ηνπ πίλαθα κέζεο δεκηάο ηνπ πξψηνπ ηξφπνπ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηα έηε κέρξη θαη ην έηνο απνηίκεζεο. ηε ζπλέρεηα βξίζθνπκε ηνπο κέζνπο φξνπο 

ησλ δεκηψλ ηεο θάζε ζηήιεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μζθοδοι Αποθεματοποίηςησ Ζημιών Γενικών Αςφαλίςεων                                                      77 

 

 

Γιαννζλη Σταυροφλα, MSc ςτην Αναλογιςτική Επιςτήμη και Διοίκηςη Κινδφνου 

Πίλαθαο 33- Δθηηκψκελεο πιεξσζείζεο δεκίεο ππνινγηζκέλεο κε ηε δεχηεξε κέζνδν 

ηεο Average Cost per Claim  

 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο πιεξσζείζεο δεκίεο ηνπ πξψηνπ 

πίλαθα πνπ έρνπλ ζπκβεί κέρξη ην έηνο απνηίκεζεο θαη ηα ππφινηπα θειηά δείρλνπλ 

ηηο εθηηκψκελεο πιεξσζείζεο δεκηέο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

δεκηψλ πνπ ππνινγίζακε ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα θαη ην πιήζνο ησλ δεκηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην πνζφ πνπ εθηηκάκε φηη ζα πιεξψζνπκε γηα ηηο δεκηέο πνπ ζπλέβεζαλ 

ην έηνο αηπρήκαηνο 2008 θαη έηνο εμέιημεο 2014 (1.738.790) 
1
ην βξίζθνπκε αλ  

πνιιαπιαζηάζνπκε  ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν (2.603) κε ην αληίζηνηρν εθηηκψκελν 

πιήζνο δεκηψλ (668). 

 

 

 

 

 

1 1.738.790: Σν απνηέιεζκα έρεη ππνζηεί ζηξνγγπινπνίεζε 

Έηνο 

Αηπρήκαηνο 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 1.019.000 2.294.161 2.352.231 2.354.467 2.374.506 2.444.073 2.445.937 2.447.589 2.449.241 2.450.893 2.452.545 

2000 136.582 271.083 276.784 278.334 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453 280.453 802.851 

2001 185.206 353.411 453.500 504.216 515.479 526.742 526.742 526.742 526.742 626.841 929.584 

2002 1.054.268 1.616.414 2.129.027 2.393.645 2.545.271 2.565.431 2.567.734 2.568.948 1.513.204 1.598.361 2.370.316 

2003 332.613 655.744 720.605 755.294 779.858 795.209 802.422 900.205 762.529 805.441 1.194.442 

2004 561.316 926.970 1.139.121 1.251.275 1.272.490 1.273.705 968.536 991.161 839.575 886.823 1.315.129 

2005 381.614 670.826 927.257 1.078.805 1.204.337 1.213.477 1.154.217 1.181.180 1.000.533 1.056.838 1.567.256 

2006 451.611 567.222 592.882 608.508 787.845 796.371 757.481 775.176 656.622 693.573 1.028.547 

2007 421.251 635.765 660.930 752.476 800.784 809.451 769.921 787.907 667.406 704.965 1.045.439 

2008 582.585 904.236 1.568.524 1.699.390 1.808.491 1.828.063 1.738.790 1.779.409 1.507.269 1.592.092 2.361.020 

2009 364.465 1.344.035 1.606.348 1.740.370 1.852.102 1.872.146 1.780.720 1.822.318 1.543.616 1.630.484 2.417.954 
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Πίλαθαο 34- Απνζέκαηα κε ηελ δεχηεξε  κέζνδν ηεο Average Cost per Claim 

 

ΣΔΛΗΚΔ 

ΕΖΜΗΔ 

ΠΛΖΡΧΘΔΗΔ 

ΕΖΜΔ ΔΧ 

ΖΜΔΡΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

      

2.452.545 2.452.545 0 

802.851 280.453 522.398 

929.584 526.742 402.842 

2.370.316 2.568.948 -198.632 

1.194.442 802.422 392.020 

1.315.129 1.273.705 41.424 

1.567.256 1.204.337 362.919 

1.028.547 608.508 420.039 

1.045.439 660.930 384.509 

2.361.020 904.236 1.456.784 

2.417.954 364.465 2.053.489 

17.485.083 11.647.291 5.837.792 

 

Όπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν βξίζθνπκε ην ζπλνιηθφ απφζεκα πνπ πξέπεη 

λα θξαηήζεη ε αζθαιηζηηθή αγνξά, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 5.837.792 Δπξψ.  
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4.2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΚΣΗΜΖΔΧΝ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ απνζεκάησλ απφ ηηο ηέζζεξηο 

κεζφδνπο πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη ζχγθξηζε απηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηε κέζνδν πνπ καο δίλεη ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε γηα 

ηα δεδνκέλα καο. Δίλαη φκσο ηα δεδνκέλα καο αμηφπηζηα; Ζ απάληεζε δίλεηαη κέζα 

απφ ηνπο δείθηεο εμέιημεο πνπ βξήθακε ζηε κέζνδν ηεο Chain Ladder. Ζ αμηνπηζηία 

ησλ δεδνκέλσλ καο επαιεζεχεηαη ειέγρνληαο ηε ινγηθφηεηα ησλ δεηθηψλ εμέιημεο. 

Θα πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα νκαιή εμέιημε θαη λα έρεη θαηαλνκή κε θζίλνπζα 

δεμηά νπξά, θαζφηη φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα νη δεκηέο εμειίζζνληαη κε κεγαιχηεξε 

επηβξάδπλζε. Έηζη, αλ ειέγμνπκε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζα δνχκε φηη αθνινπζνχλ απηήλ ηε κνξθή, εμαηξψληαο ηα δχν 

πξψηα ρξφληα πνπ εκθαλίδεηαη κηα αζηάζεηα. Άιινο έλαο ηξφπνο γηα λα ειέγμνπκε 

ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ είλαη λα εμεηάζνπκε δηάθνξνπο ιφγνπο: 

Πιεξσζείζεο/Δπηζπκβάζεηο, Δθθξεκείο/Αλαγγειζείζεο, IBNR/Αλαγγειζείζεο. Αλ ζε 

θάζε έηνο απηνί νη ιφγνη είλαη παξφκνηνη, είκαζηε πην ζίγνπξνη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. Αλ φκσο, ε γξαθηθή παξάζηαζε έδεηρλε φηη νη δείθηεο εμέιημεο δελ 

αθνινπζνχζαλ κηα νκαιή πνξεία κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θζίλνπζα δεμηά νπξά ηεο 

θαηαλνκήο, ηφηε ζα έπξεπε λα θάλνπκε εμνκάιπλζε ησλ δεδνκέλσλ. Γειαδή, 

αιιάδνπκε ηελ ηηκή ζε θάπνηνπο δείθηεο πνπ ζεσξνχκε απαξαίηεην γηα λα ιάβνπκε 

ηελ απαηηνχκελε κνξθή αθνχ ππνζέηνπκε φηη ηα δεδνκέλα καο εμειίζζνληαη θαηά 

ηνλ ίδην ηξφπν.  

ηνλ επφκελν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ 

απφζεκα πνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ε αζθαιηζηηθή αγνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 

κεζφδσλ πνπ εθαξκφζακε. 
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Πίλαθαο 35 – πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Απνζεκάησλ 

  

ΜΔΘΟΓΟ ΑΠΟΘΔΜΑ Δ ΔΤΡΧ 

CHAIN LADDER (Average) 4.117.571 

CHAIN LADDER (Volume Weighted 

Average) 

4.115.184 

CHAIN LADDER ΜΔ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ 986.112 

BORNHEUTTER-FERGUSON METHOD 4.112.430 

AVERAGE COST PER CLAIM (Μέζνδνο Α) 805.628 

AVERAGE COST PER CLAIM(Μέζνδνο Β) 5.837.792 

 

     

 Σα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ chain ladder είλαη αξρηθά φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

αληηθεηκεληθή κέζνδν. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη έλα ππνθεηκεληθφ αλακελφκελν loss ratio 

θαη έηζη πνιινί κπνξεί λα ηελ πξνηηκνχλ γηα ηνλ ιφγν φηη παξέρεη ιηγφηεξε 

αλαινγηζηηθή αλάιπζε. Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ην αλακελφκελν loss ratio, φζν νη 

δεκηέο εμειίζζνληαη θαη ηα ρξφληα πεξλνχλ, ε εθηίκεζε πιεζηάδεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αθφκε, ε κέζνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ 

επθνιία ζηελ ρξήζε θαη θαηαλφεζή ηεο.  Παξ‟ φια απηά ε ζρέζε κεηαμχ δεκηψλ πνπ 

έρνπλ ζπκβεί ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο εμέιημεο κπνξεί λα κελ αθνινπζεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ ίδηα ξνή. Δπίζεο, κπνξεί λα δηαζηξεβιψλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κεζφδνπ απφ ηηο αιιαγέο ζηηο πιεξσκέο ησλ δεκηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην 

πξνζσπηθφ κηαο εηαηξίαο απνθαζίζεη λα πξνρσξά ζε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ 

γξεγνξφηεξα απ‟ φηη έθαλε ζην παξειζφλ, ηφηε ε κέζνδνο απηή δηνγθψλεη ηηο 

εμειηζζφκελεο δεκίεο. Σα απνηειέζκαηα κπνξεί λα εμαξηψληαη ηφζν πνιχ απφ ηα 

δεδνκέλα ψζηε λα κελ παξέρεη ζηαζεξφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε καθξηά νπξά ηεο 

θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί, ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα πάξεη 

ρξφληα γηα αλαγγειζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ νη δεκηέο. Σέινο, αλ κέζα ζε έλα δεδνκέλν 

έηνο αηπρήκαηνο γηα θάπνην ιφγν δελ έρνπλ γίλεη πιεξσκέο, ηφηε ε πξφβιεςε ησλ 
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ηειηθψλ δεκηψλ ζα είλαη κεδέλ, θάηη πνπ δελ βνεζά ηελ νκαιή πνξεία ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Όζνλ αθνξά ηε κέζνδν ηεο chain ladder κε πιεζσξηζκφ, έρεη σο θχξην 

πιενλέθηεκά ηεο φηη ππνζέηνληαο ηνλ πιεζσξηζκφ θαη δεκηνπξγψληαο δηάθνξα 

ζελάξηα γηα ηηο κειινληηθέο πηζαλέο ηηκέο ηνπ, κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα εθηίκεζε 

ηεο εμέιημεο ησλ δεκηψλ θαη πνιχ πηζαλφ έλα απφ ηα ζελάξηα πνπ έρνπκε ζεσξήζεη 

λα επαιεζεπηεί ζην κέιινλ. Ζ κέζνδνο απηή φκσο, έρεη έλα θαη βαζηθφ κεηνλέθηεκα. 

Γελ γλσξίδνπκε ηνλ κειινληηθφ πιεζσξηζκφ θαη έηζη φια ηα απνηειέζκαηα 

βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε πνπ θάλνπκε.        

Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ Bornheutter- Ferguson, είλαη φηη 

απνηειεί έλαλ εχζηνρν ζπλδπαζκφ ησλ δχν κεζφδσλ, ηεο Chain Ladder θαη ηνπ Loss 

Ratio. Δπνκέλσο, είλαη πην ζηαζεξή απφ ηα link ratios/Chain Ladder θαη επηηξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ δεδνκέλα απφ άιιεο πεγέο, φπσο κηα εθ ησλ πξνηέξσλ επηινγή ηνπ 

αλακελφκελνπ Loss Ratio). Δίλαη ε πιένλ γλσζηή θαη ρξεζηκνπνηνχκελε επξέσο 

κέζνδνο. Σν γεγνλφο φηη πξνθχπηεη απφ ηηο δχν παξαπάλσ κεζφδνπο, επηηξέπεη ηελ 

ρξήζε πνζνζηψλ ησλ πιεξσζεηζψλ ή επηζπκβαζψλ δεκηψλ σο ζηαζκηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ εχξεζε ηεο θαη επηπιένλ ρξεζηκνπνηεί ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δχν παξαπάλσ κεζφδσλ.  Σα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη πξψηνλ φηη 

απαηηείηαη εμσηεξηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ην αλακελφκελν Loss Ratio πνπ 

πηζαλφλ λα κελ είλαη δηαζέζηκν θαη δεχηεξνλ φηη επεξεάδεηαη απφ αιιαγέο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ δεκηψλ απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα.   

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, ε κέζνδνο average cost per claim κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε 

δχν ηξφπνπο: 

Α) Πξνβάιινπκε ηε κέζε δεκηά θαη ην πιήζνο. 

Β) Πξνβάιινπκε ην πιήζνο θαη παίξλνπκε ην κέζν φξν ηεο κέζεο δεκηάο γηα θάζε 

έηνο εμέιημεο.  

Σα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη αξρηθά φηη ην πιήζνο ησλ 

δεκηψλ είλαη αμηφπηζην θαη εμειίζζεηαη γξήγνξα. Δμ‟ ππνζέζεσο, πνζά θαη πιήζε 

αληηζηνηρίδνληαη ζσζηά θαη ππάξρεη ζπλέπεηα απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Δπηπιένλ, καο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δνχκε ηνλ ξπζκφ θιεηζίκαηνο ησλ δεκηψλ αλ ζηα πιήζε 

έρνπκε ηα πιήζε ησλ θιεηζηψλ δεκηψλ. Βέβαηα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ 

ηξφπνπ ηεο κεζφδνπ απηήο, ζα πξέπεη ε κέζε δεκηά λα κελ δηαθέξεη πνιχ γηα ην ίδην 



Μζθοδοι Αποθεματοποίηςησ Ζημιών Γενικών Αςφαλίςεων                                                      82 

 

 

Γιαννζλη Σταυροφλα, MSc ςτην Αναλογιςτική Επιςτήμη και Διοίκηςη Κινδφνου 

έηνο εμέιημεο ησλ δηαδνρηθψλ εηψλ αηπρήκαηνο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν 

πιεζσξηζκφο δηαθνξνπνηεί ηε κέζε δεκηά απφ έηνο αηπρήκαηνο ζε έηνο αηπρήκαηνο, 

ν δεχηεξνο ηξφπνο δελ εθαξκφδεηαη.   

Με βάζε ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ απνζεκάησλ θαζψο θαη ηα παξαπάλσ 

ζπκπεξάζκαηα, παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ησλ απνζεκάησλ κε ηηο κεζφδνπο κέζεο 

δεκηάο θαη Chain Ladder κε πιεζσξηζκφ παξνπζηάδνπλ ηηο πην αθξαίεο πςειέο θαη 

ρακειέο ηηκέο. Αληίζεηα, κε ηηο κεζφδνπο Chain Ladder (average και volume 

weighted average) θαη Bornheutter – Ferguson θαηαιήγνπκε ζε παξαπιήζηα κεγέζε 

απνζεκάησλ. Γεληθά, ε Chain Ladder παξνπζηάδεη επαηζζεζία ζηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη απηφ δηνξζψλεηαη κε ηελ Bornheutter – Ferguson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΝΔΟΤ 

ΔΠΟΠΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ SOLVENCY II 
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Όπσο πξναλαθέξεηαη, ην ζρέδην ηεο Δπνπηηθήο Αξρήο απνηειεί θαηά γεληθή 

παξαδνρή κηα θαηλνηφκν θαλνληζηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη θαη πξάγκαηη 

επηηπγράλεηαη ζχγθιηζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πξνο ην επεξρφκελν 

θαζεζηψο αξρψλ ηνπ Solvency II. Δίλαη φκσο επίζεο δεδνκέλν φηη ε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ησλ εηαηξηψλ εθ ησλ πξαγκάησλ ζα είλαη έληνλε θαη απαηηεηηθή, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα θαηά ην δπλαηφ πην νκαιή θαη 

πξννδεπηηθά εμειηζζφκελε κεηάβαζε απηψλ ζηηο πξνσζνχκελεο ππνρξεψζεηο, ηδίσο 

θαηά ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο.  

Mε ην "Solvency II" νη εηαηξείεο ηνπ Κιάδνπ Εεκηψλ ζα ρξεηαζηνχλ αξθεηέο 

θνξέο γεληθά ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη ππφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο. Έηζη, ήδε 

έρεη μεθηλήζεη έλαο θχθινο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη 

κεγαιχηεξνπο νκίινπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο. 

Tν πξφβιεκα ηεο Αζθαιηζηηθήο Αγνξάο είλαη ηψξα δηπιφ. Γελ είλαη κφλν ηα Νέα 

Πεξηζψξηα Φεξεγγπφηεηαο ηνπ "Solvency II" πνπ ζα ηζρχνπλ ζε έλα ρξφλν, αιιά 

πξνζηέζεθε θαη ε θαηάξξεπζε ησλ Υξεκαηηζηεξηαθψλ Αγνξψλ, ε νπνία κείσζε 

αηζζεηά ηα θεθαιαηαθά πεξηζψξηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ. Απηή ε πηψζε 

αλαγθάδεη πνιινχο κεηφρνπο λα ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξα θεθάιαηα ζηελ 

αζθαιηζηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Αλ δελ ηα δηαζέηνπλ, κπνξεί κελ λα αλαδεηήζνπλ 

θάπνηεο πξνζσξηλέο ξπζκίζεηο απφ ηελ Δπνπηηθή Αξρή, δελ ππάξρεη φκσο ακθηβνιία 

φηη ζην ηέινο ηεο εκέξαο ζα πξέπεη λα ηα πξνζθνκίζνπλ, θη απηφ ζε κηα επνρή πνπ ε 

άληιεζε θεθαιαίσλ έρεη θαηαζηεί ζρεδφλ απαγνξεπηηθή. 

 

 

5.1 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 

ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

 

1. Ζ Οδεγία 2009/138/ΔΚ δελ αλαθέξεηαη κόλν ζε ζέκαηα θεξεγγπόηεηαο ΗΗ, 

αιιά ζίγεη θαη άιια ζέκαηα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία (ΝΓ 400/1970), όπσο εγθαηάζηαζε θαη ειεύζεξε παξνρή ππεξεζηώλ, 

επνπηεία ζηα πιαίζηα νκίινπ θιπ. Γηα ην ιόγν απηό ζην πξώην άξζξν δίλεηαη ην 

αληηθείκελν ηεο νδεγίαο απηήο. 
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Άρθρο 1 

Αληηθείκελν 

 

Ζ παξνχζα νδεγία ζεζπίδεη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηα εμήο: 

(1) ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε, εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, ησλ κε κηζζσηψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξσηαζθαιίζεσο θαη αληαζθαιίζεσο 

(2) ηελ επνπηεία αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ νκίισλ 

(3) ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξσηαζθάιηζεο. 

 

Άρθρο 2 

Πεδίν εθαξκνγήο  

                                                                                                                                                                                 

Ζ παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη γηα επηρεηξήζεηο πξσηαζθάιηζεο δσήο θαη δεκηψλ, 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο ή πνπ επηζπκνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζ‟ απηφ.  

Δθαξκφδεηαη επίζεο γηα επηρεηξήζεηο αληαζθάιηζεο πνπ αζθνχλ κφλνλ 

αληαζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην έδαθνο θξάηνπο 

κέινπο ή πνπ επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζ‟ απηφ, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ ηίηινπ IV.   

 

2.Αλαθέξνληαη εμαηξέζεηο νξηζκέλσλ πεξηπηώζεσλ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 

απηήο ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο αιιά θαη εηδηθή 

αλαθνξά γηα ηηο κηθξέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Άρθρο 4 

Δμαίξεζε από ην πεδίν εθαξκνγήο ιόγσ κεγέζνπο  

                                                                                                                                                                                                       

Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 3 θαη ησλ άξζξσλ 5 έσο 10, ε παξνχζα νδεγία δελ 

εθαξκφδεηαη γηα αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πιεξνχλ φιεο ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο:  

(1) ηα αθαζάξηζηα εηήζηα έζνδα απφ αζθάιηζηξα ηεο επηρείξεζεο δελ ππεξβαίλνπλ 

ηα 5 εθαηνκκχξηα Δπξψ, 
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(2) νη ζπλνιηθέο ηερληθέο πξνβιέςεηο ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαθηήζηκσλ πνζψλ απφ αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο θαη Φνξείο Δηδηθνχ θνπνχ, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 75, δελ ππεξβαίλνπλ ηα 25 εθαηνκκχξηα Δπξψ. 

  

3. Ννκηκνπνηείηαη ε δπλαηόηεηα αλάζεζεο εξγαζηώλ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο 

ζε εμσηεξηθά όξγαλα γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ηεο. 

 

28) «εμσηεξηθή αλάζεζε (εμσπνξηζκφο)»: ζπκθσλία, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, κεηαμχ 

κηαο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ, είηε 

πξφθεηηαη γηα επνπηεπφκελε νληφηεηα είηε φρη, κε ηελ νπνία ν ελ ιφγσ πάξνρνο 

ππεξεζηψλ αλαιακβάλεη κηα δηαδηθαζία, παξέρεη κηα ππεξεζία ή εθηειεί κηα 

δξαζηεξηφηεηα, είηε άκεζα είηε κε ππεξγνιαβηθή αλάζεζε, πνπ δηαθνξεηηθά ζα είρε 

αλαιεθζεί απφ ηελ ίδηα ηελ αζθαιηζηηθή ή ηελ αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε.  

 

4. Βαζηθνί νξηζκνί  

 

29) «ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο»: ε εζσηεξηθή ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξαθηηθψλ 

θαζεθφλησλ. Ζ αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ε αξκνδηφηεηα ζπκκφξθσζεο, ε 

αξκνδηφηεηα εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ε αλαινγηζηηθή αξκνδηφηεηα είλαη 

αξκνδηφηεηεο δηαθπβέξλεζεο. 

30) «αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο»: ν θίλδπλνο δεκίαο ή δπζκελνχο κεηαβνιήο ζηελ αμία 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ιφγσ αθαηάιιεισλ παξαδνρψλ θαηά ηελ 

ηηκνιφγεζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ. 

31) «θίλδπλνο αγνξάο»: ν θίλδπλνο δεκίαο ή δπζκελνχο κεηαβνιήο ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνπ απνξξέεη, άκεζα ή έκκεζα, απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζην επίπεδν θαη ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. 

32) «πηζησηηθφο θίλδπλνο»: ν θίλδπλνο δεκίαο ή δπζκελνχο κεηαβνιήο ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ιφγσ δηαθπκάλζεσλ ζηελ πηζηνιεπηηθή θαηάζηαζε 

ησλ εθδνηψλ ηίηισλ, ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ ρξεσζηψλ, 

ζηνλ νπνίν νη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη εθηεζεηκέλεο, κε 
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ηε κνξθή θηλδχλνπ αζέηεζεο αληηζπκβαιινκέλνπ, θηλδχλνπ πηζησηηθψλ πεξηζσξίσλ, 

ή ζπγθεληξψζεσλ θηλδχλνπ αγνξάο. 

33) «ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο»: ν θίλδπλνο εκθάληζεο δεκηψλ ιφγσ αθαηάιιεισλ ή 

πξνβιεκαηηθψλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ή ιφγσ αθαηάιιεινπ ή πξνβιεκαηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ή ιφγσ αθαηάιιεισλ ή πξνβιεκαηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ή 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. 

34) «θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο»: ν θίλδπλνο αδπλακίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα εθπνηήζνπλ επελδχζεηο θαη άιια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ φηαλ απηέο θαηαζηνχλ απαηηεηέο. 

35) «θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο»: φιεο νη εθζέζεηο ζηνλ θίλδπλν κε αξθεηά ζεκαληηθή 

πηζαλφηεηα δεκίαο, ζε βαζκφ πνπ λα απεηινχλ ηε θεξεγγπφηεηα ή ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

5. Γεληθόο θαλόλαο απνηίκεζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ 

 

Άρθρο 75 

Απνηίκεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ 

Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη, εθηφο εάλ νξίδεηαη άιισο, νη αζθαιηζηηθέο θαη 

αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο απνηηκνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ σο αθνινχζσο.  

 ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκνχληαη ζην πνζφ γηα ην νπνίν κπνξνχλ λα 

αληαιιαγνχλ κεηαμχ θαιψο πιεξνθνξεκέλσλ θαη πξφζπκσλ αηφκσλ ζην πιαίζην 

κηαο ζπλαιιαγήο κε ίζνπο φξνπο. 

 ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ απνηηκψληαη ζην πνζφ γηα ην νπνίν κπνξνχλ λα 

κεηαβηβάδνληαη, ή λα δηαθαλνλίδνληαη, κεηαμχ θαιψο πιεξνθνξεκέλσλ θαη 

πξνζχκσλ αηφκσλ ζην πιαίζην κηαο ζπλαιιαγήο κε ίζνπο φξνπο. 

 

 

6.Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θεξεγγπόηεηαο 
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Άρθρο 100 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

 

Σα θξάηε κέιε απαηηνχλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

λα δηαζέηνπλ επηιέμηκα ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ 

θεξεγγπφηεηαο. 

Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θεξεγγπφηεηαο ππνινγίδνληαη είηε ζχκθσλα κε ηελ 

ηππνπνηεκέλε κέζνδν ηεο ελφηεηαο 2 είηε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εζσηεξηθνχ 

ππνδείγκαηνο, φπσο νξίδεηαη ζηελ ελφηεηα 3. 

 

 

Άρθρο 101 

Τπνινγηζκόο ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ θεξεγγπόηεηαο 

  

Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θεξεγγπφηεηαο δηακνξθψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη φηη ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη πνζνηηθνπνηήζηκνη θίλδπλνη ζηνπο 

νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε ε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Καιχπηεη 

ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη λέεο πνπ αλακέλεηαη λα θαηαρσξεζνχλ κέζα 

ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Όζνλ αθνξά ηηο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θεξεγγπφηεηαο θαιχπηνπλ κφλν ηηο κε αλακελφκελεο δεκίεο.  

Αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ζε θίλδπλν (Value-at-Risk) ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο κε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99,5 % γηα 

κηα πεξίνδν ελφο έηνπο.   

                                                                                                                                                                                                

Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θεξεγγπφηεηαο θαιχπηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηνπο 

αθφινπζνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο:  

 αζθάιηζεο δεκηψλ 

 αζθάιηζεο δσήο 

 αζθάιηζεο αζζελείαο 

 αγνξάο 

 ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 
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 ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. 

 

O ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν ζη) ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 

πεξηιακβάλεη λνκηθνχο θηλδχλνπο θαη απνθιείεη θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο θήκεο. 

 

 

7. Σππνπνηεκέλε κέζνδνο ππνινγηζκνύ ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ 

θεξεγγπόηεηαο. (Δίλαη ζεκαληηθό ζέκα ν θαζνξηζκόο θαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ηειηθό ππνινγηζκό).  

                                                                                                                                                                        

Άρθρο 109 

Απινπνηήζεηο ζηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν 

 

Οη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απινπνηεκέλν ππνινγηζκφ γηα θάπνηα εηδηθή ππνελφηεηα ή ελφηεηα θηλδχλνπ φηαλ ε 

θχζε, ε θιίκαθα θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δηθαηνινγεί ηε ζηάζε απηή θαη εθφζνλ ζα ήηαλ δπζαλάινγν λα απαηηεζεί απφ φιεο 

ηηο αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

ηππνπνηεκέλν ππνινγηζκφ. 

 

8. Διάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο 

 

Άρθρο 129 

Τπνινγηζκόο ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ   

                                                                                                     

Σν απφιπην θαηψηαην φξην νξίδεηαη ζε: 

(i) 2.200.000 Δπξψ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο αζθάιηζεο δεκηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελζσκαησκέλσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε 

εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ θηλδχλσλ 

κηαο απφ ηηο θαηεγνξίεο 10 έσο 15 ηνπ κέξνπο Α ηνπ παξαξηήκαηνο 1, νπφηε ην πνζφ 

απηφ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3.200.000 Δπξψ, 
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(ii) 3.200.000 Δπξψ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο αζθάιηζεο δσήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελζσκαησκέλσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

(iii) 3.200.000 Δπξψ γηα ηηο αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ελζσκαησκέλσλ αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νπφηε νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.000.000 Δπξψ, 

Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν δ), νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο δελ είλαη θαηψηεξεο ηνπ 25 % νχηε ππεξβαίλνπλ ην 45 % ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θεξεγγπφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ππνινγίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην θεθάιαην VI ηκήκα 4 ελφηεηα 2 ή 3, πεξηιακβάλνπλ δε νπνηαδήπνηε 

πξφζζεηε θεθαιαηαθή απαίηεζε επηβαιιφκελε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 37. 

9. Δπελδύζεηο 

 

Άρθρο 132 

Ζ αξρή ηνπ ζπλεηνύ επελδπηή  

                                                                                                                                                                                                              

Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

επελδχνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ζπλεηνχ 

επελδπηή, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4. LE0 L335/6 

 

Άρθρο 133 

Διεπζεξία επέλδπζεο                                                                                                                                                                             

 

1. Σα θξάηε κέιε δελ απαηηνχλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο λα επελδχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.                                                                                                                  

 

2. Σα θξάηε κέιε δελ εμαξηνχλ ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ ή 

αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ δηαρεηξηζηψλ επελδχζεσλ απφ νηεζδήπνηε 

απαηηήζεηο ζρεηηθά κε νπνηνπδήπνηε είδνπο πξνεγνχκελε έγθξηζε ή κε ζπζηεκηθή 

θνηλνπνίεζε.  

 

10. ρεηηθά κε ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 
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(59) Θα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απινπζηεπκέλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ, αληίζηνηρεο πξνο ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ                            

Άρθρο 29 

                                                                                                                                                                               

Γεληθέο αξρέο ηεο: 

 1. Ζ επνπηεία βαζίδεηαη ζε πξνβιεπηηθή πξνζέγγηζε, επηθεληξσκέλε ζηνπο 

θηλδχλνπο. Πεξηιακβάλεη ηελ εμαθξίβσζε, επί ζπλερνχο βάζεσο, ηεο νξζήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο 

δηαηάμεηο πεξί επνπηείαο. 

                                                                                                                                                                   

2. Ζ επνπηεία ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη 

θαηάιιειν ζπλδπαζκφ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ησλ ρψξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

επηηφπησλ ειέγρσλ. 

 

3. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνχζα νδεγία θαηά ηξφπν αλάινγν πξνο ηε θχζε, ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ 

θιίκαθα ησλ ελππαξρφλησλ θηλδχλσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ή 

αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

4. Ζ Δπηηξνπή κεξηκλά ψζηε ηα κέηξα εθαξκνγήο λα δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο, 

ηδίσο ζηηο κηθξέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

                                                                                                                                                                              

11. Αζθάιηζε Αζζέλεηαο 

                                                                                                                                                             

Άρθρο 206 

                                                                                                                                                        

Αζθάιηζε αζζελείαο σο ππνθαηάζηαην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο                                                                                                                                                                                                             

1. Σα θξάηε κέιε ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο νη ζρεηηθέο κε ηνλ θιάδν 2 

ηνπ κέξνπο Α ηνπ παξαξηήκαηνο I κπνξνχλ λα αληηθαζηζηνχλ, ελ κέξεη ή πιήξσο, ηελ 
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θάιπςε αζζελείαο πνπ παξέρεηαη απφ ην λφκηκν θαζεζηψο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

κπνξνχλ λα απαηηνχλ ηα εμήο:                                                                    

νη ζπκβάζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο εηδηθέο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

ζε απηφ ην θξάηνο ππέξ ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο γηα απηφλ ηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν, 

θαη πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη απηήο ηεο αζθάιηζεο ζηηο 

επνπηηθέο αξρέο απηνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 
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6.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ απνηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαηά δεκηψλ 

πεξηιακβάλεη κηα εθηελή αλάιπζε ησλ απνζεκάησλ ησλ δεκηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνηίκεζεο ηεο πηζαλήο δηαθχκαλζεο  ησλ 

απνζεκάησλ. Οπνηαδήπνηε απνηπρία απνηίκεζεο απηψλ νδεγεί ζηελ αθεξεγγπφηεηα 

κεξηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, φπσο δηαπηζηψζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθή ε δηαινγή ηεο θαιχηεξεο κεζφδνπ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο.  

    Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, επηθξαηνχζε κεγάιε ακθηζβήηεζε 

φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ απνζεκάησλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξεί κηα αζθαιηζηηθή 

εηαηξία, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ κνληέινπ πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπκε ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ. Αλ θαη ζηελ πεξίπησζή καο, ε 

κέζνδνο πνπ δίλεη ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε απνζεκάησλ είλαη ε Bornheutter-Ferguson 

Method, μεθάζαξα, δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ζην παξαπάλσ ζέκα. Σα 

δηαθνξεηηθά κνληέια ζα ηαηξηάμνπλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα 

δηαθνξεηηθά ζέκαηα πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ηα 

δεδνκέλα ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ην θαηάιιειν 

κνληέιν, παξά λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα πξνζέγγηζε-κνληέιν ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα παξαδνζηαθά αιιά θαη ηα ζηνραζηηθά κνληέια. 

Ζ κέζνδνο απνζεκαηνπνίεζεο είλαη κηα πξαθηηθή άζθεζε αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη 

επνκέλσο είλαη βαζηθφ λα πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα καζαίλνπκε απφ ηα 

δεδνκέλα παξά λα επηρεηξνχκε ηελ ίδηα πξνζέγγηζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

ε θάζε αζθαιηζηηθή εηαηξία, ν αλαινγηζηήο απαηηείηαη λα παξνπζηάδεη ζηα 

απνηειέζκαηα  φηη ηα απνζέκαηα πνπ δηαηεξεί ε εηαηξία είλαη ηφζα ψζηε λα δίλνπλ 

ηελ „θαιχηεξε εθηίκεζε‟ ρσξίο κεξνιεπηηθά ζθάικαηα. Με ηνλ φξν „θαιχηεξε 

εθηίκεζε‟ ελλννχκε „ηελ αλακελφκελε αμία ηεο θαηαλνκήο ησλ πηζαλψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κε πιεξσζεηζψλ ππνρξεψζεσλ‟. Οη δηάθνξεο κέζνδνη εχξεζεο 

απνζεκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα παξέρνπλ έλα εχξνο θαιψλ 

εθηηκήζεσλ. Παξ‟ φιν πνπ ην εχξνο απηφ θαίλεηαη λα είλαη κεγάιν, ε πείξα 

ππαγνξεχεη φηη ε ιήςε απνζεκάησλ απηψλ ηνπ κηθξφηεξνπ άθξνπ ηνπ εχξνπο, δελ 
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ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ. Σν ηππηθφ ζθάικα ησλ απνζεκάησλ παξέρεη επίζεο έλα 

κέζν κέηξεζεο ηεο δηαθχκαλζεο. Καη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ηππηθή απφθιηζε ησλ κέζνπ ησλ απνζεκάησλ, αλ θάπνηνο επαλαιακβάλεη ηε κέζνδν 

πνιιέο θνξέο θαη θάζε θνξά θάλεη εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ.     

Σέινο, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη παξ‟ φιν πνπ ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα 

ππάξρεη έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζηελ απνζεκαηνπνίεζε δεκηψλ κέζσ 

ζηνραζηηθψλ κνληέισλ, απηά ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

εμαζθνχλησλ ην επάγγεικα. Οη ιφγνη είλαη ε γεληθή έιιεηςε θαηαλφεζεο ησλ 

κεζφδσλ, έιιεηςε ειαζηηθφηεηαο ζηηο κεζφδνπο θαζψο θαη έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο θαη ινγηζκηθνχ. Όκσο, ν βαζηθφο ιφγνο κε ρξεζηκνπνίεζεο 

ζηνραζηηθψλ κνληέισλ είλαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε έιιεηςε αλάγθεο 

ρξεζηκνπνίεζεο κεζφδσλ, αθνχ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη επαξθνχλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ κηαο θαιήο, ίζσο θαη ηεο θαιχηεξεο εθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απνζεκαηνπνίεζεο. ηηο κέξεο καο, εθηφο απφ ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε πνπ 

επηδηψθνπκε, δίλεηαη κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο κε ηήξεζεο 

νξζψλ απνζεκαηηθψλ. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν είλαη βαζηθφ λα κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε 

ηε δηαθχκαλζε ησλ απνζεκάησλ θαη πην ηδαληθά λα κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε 

νιφθιεξε ηελ θαηαλνκή ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ, απφ ηελ νπνία κέξνο ηεο 

θαηαλνκήο κπνξεί λα απνθηεζεί. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε 

ζηνραζηηθψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ απνζεκάησλ, νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηηο 

παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαη ζαλ ζπλέπεηα επηηξέπνπλ απηά ηα επηπιένλ κέηξα λα 

εθηηκεζνχλ.   
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7. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

 

1. Έξεπλα Δγρψξηαο Παξαγσγήο Αζθαιίζηξσλ θαηά Κιάδν                              ζει. 6 

2. Πξνζαπμεηηθέο Εεκηέο                                                                                  ζει. 28 

3. σξεπηηθέο Εεκηέο                                                                                        ζει. 29 

4. Πιεξσζείζεο Εεκίεο                                                                                                     ζει. 43  

5. Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο                                                                                ζει. 44   

6. Δθθξεκείο Εεκίεο                                                                                          ζει. 45 

7. Δμέιημε Δθθξεκψλ Εεκηψλ                                                                            ζει. 46 

8. Σειηθέο Εεκίεο κε ηε κέζνδν Chain Ladder                                                    ζει. 47 

 9. Link Ratios κε ηε κέζνδν Chain Ladder                                                                      ζει. 48 

10. Γείθηεο Δμέιημεο                                                                                          ζει. 49 

11. Δθηηκψκελεο Εεκηέο κε ηελ Chain Ladder (average)                                    ζει. 51 

12. Απνζέκαηα κε ηελ Chain Ladder (average)                                                   ζει. 52 

13. Δθηηκψκελεο Εεκίεο κε ηελ Chain Ladder (volume weighted average)        ζει. 53 

14. Απνζέκαηα (Volume Weighted Average)                                                    ζει. 54 

 5. Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο                                                                   ζει. 55 

 4. Πιεξσζείζεο Εεκίεο                                                                                       ζει. 56 

15. Πιεξσζείζεο Εεκίεο κε παξειζνληηθφ πιεζσξηζκφ 10%                            ζει. 57  

16. Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο κε παξειζνληηθφ πιεζσξηζκφ 10%        ζει. 58 

17. Link Ratios κε ηελ Μέζνδν Chain Ladder κε πιεζσξηζκφ                          ζει. 59 

18. Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο κε ηελ κέζνδν Chain Ladder κε παξειζνληηθφ   

πιεζσξηζκφ 10%                                                                                               ζει. 60 

19. Πιεξσζείζεο Εεκίεο κε ηε κέζνδν Chain Ladder κε παξειζνληηθφ πιεζσξηζκφ 

10%                                                                                                                   ζει. 61 

20. Πιεξσζείζεο Εεκίεο κε κειινληηθφ πιεζσξηζκφ 15%                                 ζει. 62     

21. Απνζέκαηα κε ηε κέζνδν Chain Ladder κε πιεζσξηζκφ                               ζει. 63 

6. Δθθξεκείο Εεκίεο                                                                                              ζει. 64 

5. Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο                                                                                ζει. 65 

22. Δπηζπκβάζεηο δεκίεο                                                                                                   ζει. 66  

23. Πίλαθαο Loss Ratio                                                                                        ζει. 67 

24. Σειηθέο δεκίεο ππνινγηζκέλεο κε ηε κέζνδν Chain Ladder θαη εχξεζε ησλ link ratios θαη 

παξάγνληα f                                                                                                                      ζει. 68 
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25. Σειηθεο δεκίεο (CL)                                                                                     ζει. 69 

26. Σειηθέο δεκίεο (LR)                                                                                     ζει. 69 

27. Απνζέκαηα κε ηε κέζνδν Bornheutter- Ferguson                                          ζει. 70 

5. Αζξνηζηηθέο Πιεξσζείζεο Εεκίεο                                                                    ζει. 71 

28. Πιήζνο Εεκηψλ θαη link ratios                                                                     ζει. 72 

29. Τπνινγηζκφο κέζεο δεκηάο κε ηελ πξψηε κέζνδν θαη ησλ link ratios           ζει. 73 

30. Δθηηκψκελεο πιεξσζείζεο δεκίεο ππνινγηζκέλεο κε ηελ πξψηε κέζνδν ηεο 

Average Cost per Claim                                                                                    ζει. 74 

31. Απνζέκαηα κε ηελ πξψηε κέζνδν ηεο Average Cost per Claim                    ζει. 75 

32. Τπνινγηζκφο ηεο κέζεο δεκηάο κε ηελ δεχηεξε κέζνδν (κέζνο φξνο)          ζει. 76 

33. Δθηηκψκελεο πιεξσζείζεο δεκίεο ππνινγηζκέλεο κε ηε δεχηεξε κέζνδν ηεο 

Average Cost per Claim                                                                                       ζει. 77 

34. Απνζέκαηα κε ηελ δεχηεξε  κέζνδν ηεο Average Cost per Claim                 ζει. 78 

35. πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Απνζεκάησλ                                                       ζει. 80 
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8. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ 

 

1.  Ζ εμέιημε Παξαγσγήο Αζθαιίζηξσλ                                                             ζει. 5 

2.1. Πνζνζηφ Αζθαιίζηξσλ επί ηνπ ΑΔΠ                                                          ζει. 7 

2.2. πλνιηθά θαηά Κεθαιήλ Αζθάιηζηξα                                                         ζει. 7 

3. Γξάθεκα Γεηθηψλ Δμέιημεο                                                                            ζει. 50 
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