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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Δπραξηζηψ ηνλ θχξην Πνιίηε Κσλζηαληίλν, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο, επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο εξγαζίαο απηήο 

γηα ηηο πνιχηηκεο ψξεο πνπ δηέζεζε θαη ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πνπ πξνζέθεξε γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηεο. Δπίζεο επραξηζηψ ηνλ Παπαρξήζην Απνζηφιε γηα ηηο ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο πνπ κνπ πξνζέθεξε. Σέινο, επραξηζηψ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζηήξημε θαη 

ηελ αγάπε πνπ κνπ πξνζθέξνπλ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ αληαζθάιηζε έρεη ιάβεη κεγάιε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

ηνκέα θαη θπξίσο κεηά ηελ εκθάληζε ηεο επνπηηθήο αξρήο Solvency II, ε νπνία ζα 

εθαξκνζηεί θαη επίζεκα ην 2016. Ζ ρξήζε αληαζθαιηζηηθψλ ζρεκάησλ έγθεηηαη ζηελ 

αλάγθε πνπ έρνπλ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα εθρψξεζε ελφο κέξνπο ησλ 

απνδεκηψζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ζηελ αληαζθαιηζηηθή εηαηξεία, κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ ζε ρακειά επίπεδα, έλαληη ελφο κέξνπο ηνπ 

αζθαιίζηξνπ πνπ ιακβάλνπλ γηα λα θαιχςνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη. 

Μέζα απφ απηή ηελ εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ηε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή 

αληαζθάιηζεο θαζψο επίζεο θαη ην βέιηηζην πνζνζηφ ηδίαο θξάηεζεο απφ ηελ κεξηά ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πάλσ ζε λνζνθνκεηαθέο απνδεκηψζεηο γηα ηα έηε 2010, 2011 

θαη 2012, ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο αξρέο ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ. 
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ABSTRACT 

 

Reinsurance has experienced great growth in recent years in the insurance sector and 

especially after the appearance of the supervisory authority Solvency II, which will be 

officially implemented in 2016. The implementation of reinsurance strategies is because 

of the need that insurance companies have of assigning a part of compensation portfolio 

to a reinsurance company, in order to retain the highly cost compensations to a low 

level, by giving to the reinsurance company a part of the premium. Through this study 

we will try to find the optimal reinsurance strategy as well as the best rate of insurance 

reserves from the side of the insurance company in order to cover the total losses from a 

health insurance portfolio for the years 2010, 2011 and 2012, using basic principles of 

premium calculation. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ο - ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Μεγάιε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ιάβεη ρψξα ζην αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα ε αληαζθάιηζε. Ζ δηαρείξηζε αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ έρεη εμειηρζεί 

ζεκαληηθά δεδνκέλνπ φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά θαη θαηλνχξγηα αζθαιηζηηθά 

πξντφληα ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ θαηλνχξγηνπο θηλδχλνπο. Ζ 

αληαζθάιηζε απνηειεί ελ νιίγνηο ηελ αζθάιηζε κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. Μπνξεί 

λα είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ κε ηελ εθρψξεζή 

ηνπ απφ κία αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζε κηα δεχηεξε. Δλψ, βνεζά ζηελ πξνζηαζία ησλ 

αζθαιηζηψλ απφ απξφβιεπηεο ή έθηαθηεο δεκηέο, επηηξέπνληαο λα πεξηνξίζνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπο. Μηιψληαο φκσο γηα θίλδπλν θαη παίξλνληαο  ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή, 

σο θίλδπλν κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ελλννχκε ηελ νηθνλνκηθή απψιεηα πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςεη είηε απφ θπζηθφ θίλδπλν φπσο ζάλαην, αζζέλεηα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

θ.α, είηε σο ζπλέπεηα κηαο αλζξψπηλεο πξάμεο φπσο έλα ηξνραίν αηχρεκα, είηε ζην 

πιαίζην κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρνληαο ην επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν.  

ηελ νπζία ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ πηζαλφηεηα θάιπςεο 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ κέζσ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη θάπνηνπ αληίηηκνπ πνζνχ ην 

νπνίν είλαη ην αζθάιηζηξν. Γειαδή, ην αζθάιηζηξν είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

θαηαβάιεη ν αζθαιηζκέλνο γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή θαιπςή ηνπ απφ έλαλ επεξρφκελν 

θίλδπλν.  

Απφ ηελ άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλαδεηνχλ 

ηξφπνπο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ δηαζπνξά ησλ θηλδχλσλ πνπ θέξνπλ θη εδψ 

ιακβάλεη ρψξα ε αληαζθάιηζε. Ζ αληαζθαιηζηηθή θάιπςε επηηξέπεη ζε έλαλ 

αζθαιηζηή λα θαηαγξάςεη πςειφηεξα ρξεκαηηθά φξηα ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηνλ θίλδπλν ζε έλα επίπεδν πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί. Έηζη, 

νη κηθξφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ κε ηηο κεγαιχηεξεο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θαη λα αθνινπζήζνπλ ζηξαηεγηθέο πέξα απφ ηελ ηθαλνηεηά 

ηνπο.  

Τπάξρνπλ πνιιέο ζηξαηεγηθέο αληαζθάιηζεο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

ζέιεη λα αθνινπζήζεη θάζε θνξά. Ζ αληαζθαιηζηηθή ζηξαηεγηθή θαιχπηεη ην ζχλνιν 
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ησλ αληαζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη κία εηαηξεία γηα λα πξνζαξκφζεη ην πξνθίι 

θίλδπλνπ ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηεο, φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, πξνο έλα επηζπκεηφ 

πξνθίι θηλδχλσλ. Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κηαο εηαηξείαο πξέπεη λα 

επηζεκαίλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηζρχνπλ θαη ην πψο απηνί πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. 

Σν βαζηθφ εξγαιείν ηεο αληαζθάιηζεο είλαη ε κεηαθνξά ηνπ θηλδχλνπ θαη ε δηαρπζή 

ηνπ ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο αληαζθάιηζεο 

δίλνληαο ηελ επηινγή κηαο πιεζψξαο αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ αιιά θαη ησλ 

ζπλδπαζκψλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε ζηξαηεγηθή ε νπνία ζα ειαρηζηνπνηεί ηνλ 

θίλδπλν θαη ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο θάζε αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο  (Sundt and 

Teugels, 2004).  

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ηεο βέιηηζηεο 

αληαζθαιηζηηθήο ζηξαηεγηθήο ρξεζηκνπνηψληαο έλα ραξηνθπιάθην απαηηήζεσλ κηαο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2010 κε 2012. Αλαιχνληαη δπν ζρήκαηα 

αληαζθαιίζεσλ (αλαινγηθήο θαη κε αλαινγηθήο) ηεο εηαηξείαο ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο αξρέο ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιίζηξσλ θάησ απφ ην πξίζκα 

ππνζέζεσλ/θξηηεξίσλ αλαδεηψληαο ηε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή. Σν βαζηθφ θξηηήξην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηo γλσζηφ σο ε αμία ζε θίλδπλν (VaR), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ εμαθξίβσζε θαη επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ αληαζθαιηζηηθνχ ζρήκαηνο.  

 Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: ζην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε 

ησλ αξρψλ ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιίζηξσλ θαζψο θαη νη αληαζθαιηζηηθέο κέζνδνη πνπ 

ππάξρνπλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πνπ εμεηάδεηαη, αλαιχνληαο ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζηηάδνληαο ζηηο απψιεηεο/δεκηέο πνπ ζεκεηψλεη. Γίλεηαη αλάιπζε 

ησλ ζπλνπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηηο δεκηέο αιιά θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ 

απαηηήζεσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο ηεο θαηαλνκήο ησλ δεκηψλ 

γηα ην ζπλνιφ ηνπο αιιά θαη κεκνλσκέλα ησλ πςειψλ θαη ρακειψλ δεκηψλ. ην 

ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο ηεο πηζαλφηεηαο πηψρεπζεο 

κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο κε ηε ρξήζε αληαζθάιηζεο. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην 

γίλεηαη ε εθηελήο αλάιπζε ησλ δπν αληαζθαιηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη 

(αλαινγηθή θαη κε αλαινγηθή) ηεο πθηζηάκελεο εηαηξείαο αλαδεηψληαο ηε βέιηηζηε 

ζηξαηεγηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ο – ΑΡΥΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ 

2.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα δνχκε ηελ αλάιπζε ησλ αξρψλ ππνινγηζκνχ ησλ 

αζθαιίζηξσλ θαη δηάθνξεο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα απηέο θαηά θαηξνχο ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γίλεηαη εζηίαζε ζηα κεηνλεθηήκαηα ησλ κεζφδσλ θαη θαηά πφζν 

πιεξνχλ θάπνηεο ηδηφηεηεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη γεληθέο αξρέο 

αληαζθάιηζεο ζπδεηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηεκαηά ηνπο θαζψο θαη ηνπο 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν ε ρξήζε ηνπο.  

2.1.1. ΑΡΥΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ 

 

 Χο αξρή ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιίζηξσλ ζεσξείηαη ε «ηηκή ελφο θηλδχλνπ», σο  ε 

αμία ελφο ζηνραζηηθνχ απνζεκαηηθνχ ή σο έλδεημε ηεο κέγηζηεο πηζαλήο δεκίαο. Μηα 

κεγάιε γθάκα αξρψλ/κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιίζηξσλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηα αζθάιηζηξα λα ππνινγίδνληαη σο  αλακελφκελεο ηηκέο 

θαηάιιεια κεηαζρεκαηηζκέλσλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. 

Οη Goovaerts, De Vylder θαη Haezendonck (1984) αλέπηπμαλ ηηο δηάθνξεο 

θιαζηθέο αξρέο ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ. Οη παξαπάλσ αλαθέξνπλ φηη έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αζθαιηζηή έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ πνπ θέξεη. Ζ αξρή ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε 

ηε δηπιή ζεσξία ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνλ Yaari (1987). Ο Yaari (1987) αλέπηπμε κηα 

ζεσξία ηνπ θηλδχλνπ πξνο ηελ αλακελφκελε ζεσξία ηεο σθειηκφηεηαο, ηξνπνπνηψληαο 

ην αμίσκα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ von Neumann θαη Morgenstern ην 1944. ηε ζεσξία 

ηνπ Yaari, ε ζηάζε απέλαληη ζηνλ θίλδπλν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα παξακνξθσκέλε 

εθαξκνγή ζε ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο, ζε αληίζεζε κε ηελ ζεσξία 

πξνζδνθψκελεο σθειηκφηεηαο ζηελ νπνία ε ζηάζε απέλαληη ζηνλ θίλδπλν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλάξηεζε σθειηκφηεηαο ηνπ πινχηνπ.  
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Κξίλεηαη ζθφπηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα θαζνξηζηνχλ νη νξηζκνί ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνπ 

αζθαιίζηξνπ θαζψο θαη νη ζπκβνιηζκνί ηνπο φπνπ ζα αλαθέξνληαη ζπρλά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.  

 Χο κίνδσνος X  νξίδεηαη ε νηθνλνκηθή απψιεηα/δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

είηε απφ θπζηθφ θίλδπλν (ζάλαην, αζζέλεηα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο) είηε σο 

ζπλέπεηα αλζξψπηλεο πξάμεο (ηξνραίν αηχρεκα) είηε ζην πιαίζην νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν).  

 Χο αζθάλιζηρο ( )X νξίδεηαη εθείλν ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιεη ν 

αζθαιηζκέλνο γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή θάιπςε ηνπ απφ έλαλ επεξρφκελν 

θίλδπλν. 

Ηδιόηηηες ηφν αρτών ηφν αζθάλιζηρφν 

Οη θπξηφηεξεο αξρέο γηα ην θαζνξηζκφ ησλ αζθαιίζηξσλ κε βάζε ηνλ Dickson (2006) 

θαη ηελ εγθπθινπαίδεηα ηεο Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο  (Sundt and Teugels, 2004) είλαη 

νη παξαθάησ: 

1. Αλεμαξηεζία:  

 Σν αζθάιηζηξν ( )X  εμαξηάηαη κφλν απφ ην αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε 

θαηαλνκήο ηνπ θηλδχλνπ X , δειαδή ( )S X  φπνπ  ( ) : ( )S X P t
t

     , ε 

αζθάιηζε ηνπ θηλδχλνπ X  εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ νπξά πηζαλφηεηαο ηνπ θηλδχλνπ X . 

Απηή ε ηδηφηεηα νξίδεη φηη ην αζθάιηζηξν εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο λνκηζκαηηθέο δεκηέο 

ελφο αζθαιηζηηθνχ γεγνλφηνο θαη ηελ πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί.  

2.   Με αξλεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ αζθαιίζηξνπ:  ( ) .X E X   

 Σν αζθάιηζηξν δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο αλακελφκελεο απαηηήζεηο 

(κέζε ηηκή ηνπ θηλδχλνπ). Ο γεληθφο θαλφλαο ρξέσζεο ηνπ αζθαιίζηξνπ είλαη λα 

πιεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ν αλακελφκελνο θίλδπλνο  σο αληαιιαγή γηα ηελ αζθάιηζε 

ηνπ. 

3.   Μεηάθξαζε ίζεο δηαθχκαλζεο ή ηνπ αλαιινίσηνπ: ( ) ( ) ,  0X a X a a     . 

 Δάλ απμήζνπκε έλαλ θίλδπλν X  θαηά κηα ζηαζεξή πνζφηεηα a , ηφηε ην 

αζθάιηζηξν γηα ην ( )X a  ζα πξέπεη λα είλαη ην αζθάιηζηξν γηα ην X  απμαλφκελν 

θαηά ην ίδην ζηαζεξφ πνζφ a  πνζφ. 
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4.  Αδηθαηνιφγεηε ρξέσζε ηνπ θηλδχλνπ: ( ) .X c   

 Αλ έλαο θίλδπλνο είλαη ίζνο κε κία ζηαζεξά 0c  ηφηε ην αζθάιηζηξν ζα είλαη 

ίζν κε κηα ζηαζεξή ηηκή. Αλ γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα φηη ε αζθαιηζηηθή πιεξσκή 

είλαη c , ηφηε δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα ρξεψζνπκε θάπνην πνζφ γηα ηνλ θίλδπλν, 

δηφηη δελ ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ πιεξσκή. 

 

5.  Πξνζζεηηθφηεηα:    1 2 1 2( ) .X X X X     

 Ζ ηδηφηεηα απηή νξίδεη φηη, αλ 
1X  θαη 

2X  , είλαη αλεμάξηεηνη θίλδπλνη ην 

αζθάιηζηξν γηα ην ζπλδπαζκέλν θίλδπλν 
1 2X X , ζπκβνιίδεηαη σο    1 2X X   

θαη πξέπεη λα ηζνχηαη κε     1 2X X   .  

6.  ηαζεξφηεηα θιίκαθαο:  , 0 ( )  .Z aX a Z X     

 Απηή ε ηδηφηεηα νξίδεη φηη αλ ν θίλδπλνο είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε κηαο 

ηπραίαο κεηαβιεηήο Z aX , φπνπ ν παξάγνληαο 0a  ηφηε ηζρχεη φηη ην αζθάιηζηξν  

 Z  ηζνχηαη κε  a X . Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη ην λφκηζκα ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ αιιάδεη απφ ζηεξιίλα ζε επξψ θαη 1 ζηεξιίλα κεηαηξέπεηαη ζε *1a  επξψ. 

ηε ζπλέρεηα, αλ έλαο Βξεηαλφο αζθαιηζηήο ρξεζηκνπνηεί κηα ακεηάβιεηε θιίκαθα 

αξρήο αζθάιηζεο, ην αζθάιηζηξν ησλ 100 ζηεξιηλψλ ζα αιιάμεη ζε *100a  επξψ. 

7.  Με εθκεηάιιεπζε ή «φρη θιέςηκν» (noripoff):   .mX X    

Ζ ηδηφηεηα απηή απαηηεί φηη εάλ ππάξρεη κηα (πεπεξαζκέλε) κέγηζηε απαίηεζε 

πνζνχ γηα ηνλ θίλδπλν αο πνχκε mX , ηφηε ζα πξέπεη ην αζθάιηζηξν λα είλαη κηθξφηεξν 

απφ απηφ ην πνζφ. Δάλ απηή ε πξνυπφζεζε δελ πιεξείηαη, ηφηε δελ ππάξρεη θίλεηξν γηα 

έλα άηνκν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αζθάιηζε γηα απηφλ ηνλ θίλδπλν. 

8.  Τπφ Πξνζζεηηθφηεηα:    1 2 1 2( ) .X X X X     

Οη Sundt and Teugels (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη κηα ινγηθή 

ηδηφηεηα, δηφηη ην αζθάιηζηξν γηα ην άζξνηζκα ησλ δχν θηλδχλσλ δελ είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αζθάιηζηξσλ, αιιηψο ν αγνξαζηήο ηεο αζθάιηζεο 

απιά ζα αζθάιηδε ηνπο δχν θηλδχλνπο κεκνλσκέλα. Χζηφζν, ην επηρείξεκα πνπ 
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ηζρπξίδεηαη φηη ην αζξνηζηηθφ αζθάιηζηξν δπν θηλδχλσλ 
1 2( )X X  , δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεκνλσκέλσλ θηλδχλσλ    1 2X X  , 

απνηπγράλεη επεηδή γεληθά δελ είλαη δπλαηφλ γηα ηνλ αγνξαζηή ηεο αζθάιηζεο λα 

πνπιεζνχλ αζθάιηζηξα γηα ηνπο δχν θηλδχλνπο κεκνλσκέλα. 

9. Μνλνηνλία: Αλ 
1 2( ) ( )X X  , γηα θάζε  , ηφηε    1 2X X  . 

Κάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξρέο ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία είλαη νη εμήο: 

2.1.2. Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΛΠΗΓΑ 

 

Ζ αξρή ηεο καζεκαηηθήο ειπίδαο είλαη ε πξψηε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

αζθαιίζηξνπ πνπ πνιινί αλαινγηζηέο καζαίλνπλ. Δίλαη επξέσο εθαξκνζκέλε ζηε 

βηβιηνγξαθία, επεηδή ζχκθσλα κε ηνπο Sundt and Teugels (2004), νη αλαινγηζηέο ζπρλά 

ππνζέηνπλ φηη ν θίλδπλνο είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηνο αλ ν αζθαιηζηήο πσιεί 

αθινπζψληαο νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο πνιηηηθέο. 

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα απηήο ηεο αξρήο είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα 

έλα κεγάιν ραξηνθπιάθην θηλδχλσλ ρσξίο λα απαηηεί πνιιά ζηνηρεία γηα ηε θαηαλνκή 

πνπ αθνινπζεί ν θίλδπλνο.  

Ζ Αξρή ηεο καζεκαηηθήο ειπίδαο νξίδεη ην αζθάιηζηξν απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

     .X X                               (2.1.1) 

Γειαδή, ην θαζαξφ αζθάιηζηξν ηζνχηαη κε ην κέζν φξν (αλακελφκελεο δεκίεο) 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζα απνδεκηψζεη ν αζθαιηζηήο γηα ην θίλδπλν πνπ έρεη αλαιάβεη λα 

θαιχςεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή ε αξρή ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ δελ είλαη ε 

βέιηηζηε γηα ηνλ αζθαιηζηή θαζψο δελ ηνπ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην θέξδνπο ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη ν αζθαιηζηήο λα εηζπξάηηεη αζθάιηζηξν κεγαιχηεξν απφ ην 

θαζαξφ αζθάιηζηξν θαζψο ζα πξέπεη πέξα απφ ηηο απνδεκηψζεηο λα θαιπθζνχλ θαη 

άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα. Δπίζεο άιιν ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απηήο ηεο αξρήο είλαη φηη 

νξίδεη ην ίδην αζθάιηζηξν ζηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ ίδηα κέζε ηηκή ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ νη δηαζπνξέο ησλ θηλδχλσλ. 



16 
 

Αθφκε, ν Dickson (2006) έρεη αλαθέξεη φηη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζθαιηζηή απηή 

ε αξρή δελ είλαη πνιχ ειθπζηηθή. Σν αζθάιηζηξν θαιχπηεη ηηο αλακελφκελεο απαηηήζεηο 

απφ ηνλ θίλδπλν θαη δελ αθήλεη πεξηζψξην γηα θέξδνο. Δλψ, ηνλίδεη φηη είλαη απίζαλν ν 

αζθαιηζηήο πνπ ππνινγίδεη ηα αζθάιηζηξα κε απηή ηελ αξρή λα παξακείλεη ζηελ 

επηρείξεζε πνιχ θαηξφ. 

2.1.3. Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΛΠΗΓΑ ΜΔ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Ζ Αξρή ηεο καζεκαηηθήο ειπίδαο κε πεξηζψξην αζθαιείαο απνηειεί κηα 

πξνέθηαζε ηεο αξρήο ηεο καζεκαηηθήο ειπίδαο ζπκπεξηιακβάλνληαο κηα αλαινγία ηνπ 

θηλδχλνπ θαη απαηηεί εμίζνπ ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα ηε θαηαλνκή πνπ αθνινπζεί ν 

θίλδπλνο (αξθεί λα γλσξίδνπκε ηε κέζε ηηκή). Σν ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα φπσο θαη ζηε 

πξνεγνχκελε αξρή είλαη φηη νξίδεη ην ίδην αζθάιηζηξν ζηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ ίδηα 

κέζε ηηκή ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ νη δηαζπνξέο  ησλ θηλδχλσλ. 

Ζ Αξρή ηεο καζεκαηηθήο ειπίδαο κε πεξηζψξην αζθάιεηαο νξίδεη φηη: 

       (1 )X X    ,       (2.1.2) 

φπνπ ην   είλαη κηα ζεηηθή πνζφηεηα θαη θαιείηαη πεξηζψξην αζθαιείαο.  

χκθσλα κε ηνλ Dickson (2006), ε αξρή ηεο καζεκαηηθήο ειπίδαο κε πεξηζψξην 

αζθαιείαο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ αλακελφκελε δεκηά είλαη πνιχ απιή. Χζηφζν, 

αλαθέξεη φηη ε ζεκαληηθή αλεπάξθεηα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη απνδίδεη ην ίδην 

αζθάιηζηξν ζε φινπο ηνπο θηλδχλνπο κε ηελ ίδηα κέζε ηηκή. Δλψ, ηνλίδεη φηη νη θίλδπλνη 

κε ηελ ίδηα κέζε ηηκή αιιά δηαθνξεηηθέο δηαθπκάλζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθά 

αζθάιηζηξα. 
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2.1.4. Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ 

 

Ζ αξρή ηεο δηαζπνξάο ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ γεληθεχεη ηελ αξρή ηεο 

καζεκαηηθήο ειπίδαο ή αιιηψο ηελ Καζαξή Αξρή αζθαιίζηξνπ πεξηιακβάλνληαο έλα 

πνζνζηφ ή κέξνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ είλαη αλάινγν κε ηε δηαθχκαλζε ηνπ θηλδχλνπ. Ο 

Bυhlmann ην 1970, κειέηεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε αξρή ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ κε 

θάζε ιεπηνκέξεηα θαη πξνζέγγηζε ην αζθάιηζηξν κε ηελ αξρή ηεο ηζνδχλακεο 

σθειηκφηεηαο ή κεδεληθήο σθειηκφηεηαο. Ζ Αξρή ηεο Γηαζπνξάο θαιχπηεη ην 

κεηνλέθηεκα ησλ δπν παξαπάλσ αξρψλ πνπ ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ κφλν ηηο αλακελφκελεο 

δεκίεο. 

Έηζη ινηπφλ ε αξρή ηεο δηαζπνξάο νξίδεη φηη  

        ( ),  0.X X Var X         (2.1.3) 

ε απηφ ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ ην πεξηζψξην αζθαιείαο είλαη 

αλάινγν πξνο ηε δηαζπνξά θαζψο ηζνχηαη κε    X X  . 

2.1.5. Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ 

 

Ζ αξρή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο βαζίδεηαη επίζεο ζηελ αξρή ηεο καζεκαηηθήο 

ειπίδαο πεξηιακβάλνληαο έλα πεξηζψξην αζθαιείαο πνπ είλαη αλάινγν κε ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ηνπ θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνπο Sundt and Teugels (2004). Ο Bυhlmann 

(1970) αλαθέξεη φηη απηή ε Αξρή ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 

ζε αθίλεηα φπσο αζθάιηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή) θαη ζηελ 

αζθάιηζε αηπρεκάησλ.  

Ζ Αξρή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο νξίδεη ην αζθάιηζηξν σο εμήο: 

          
1

2 ,  0X X V X      .     (2.1.4) 

Ο Denenberg (1990) ππνζηήξημε φηη ζα πξέπεη θαλείο λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

ηππηθή απφθιηζε κε ηελ κέζε απφθιηζε (absolute deviation) θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ  

αζθαιίζηξνπ. Δλψ, νη Schweizer (2001) θαη Møller (2001) ζπδήηεζαλ γηα ην πψο 

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη λα ζπλδπαζηεί ε αξρή ηεο δηαθχκαλζεο θαη ε Αξρή ηεο 
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ηππηθήο απφθιηζεο ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζε 

κηα δπλακηθή ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά. 

Ο Dickson (2006) αλαθέξεη φηη ε Αξρή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο δελ ηθαλνπνηεί 

ηελ ηδηφηεηα ηεο πξνζζεηηθφηεηαο νχηε ηεο κε εθκεηάιιεπζεο απφ ηηο αξρέο ησλ 

αζθάιηζηξσλ πνπ είδακε λσξίηεξα.  

2.1.6. Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΧΦΔΛΗΜΟΣΖΣΑ 

 

Ζ αξρή εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη νη νηθνλνκηθέο απνθάζεηο δε ιακβάλνληαη 

κε γλψκνλα ηελ αληηθεηκεληθή αμία ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ, αιιά ηε ζεκαζία ή 

σθειηκφηεηα πνπ έρεη ην πνζφ απηφ γηα ην ιήπηε ηεο απφθαζεο. Ο Bernoulli αξρηθά 

δηαηχπσζε ην λφκν ηεο θζίλνπζαο νξηαθήο σθειηκφηεηαο φπνπ ηζρχεη φηη ε αχμεζε 

ζηελ σθειηκφηεηα ( )u  απφ πξνζαχμεζε ζηνλ ήδε ππάξρνληα πινχην w είλαη πάληα 

αληηζηξφθσο αλάινγε πξνο ην w . 

Ζ αξρή ηεο σθειηκφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε αξρή 

ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ θαη απνηειεί ηε βέιηηζηε επηινγή ησλ αηφκσλ απέλαληη 

ζηελ αζθάιηζε. 

Ζ αξρή ηεο σθειηκφηεηαο νξίδεη φηη ην αζθάιηζηξν  u X  είλαη απηφ πνπ ηθαλνπνηεί 

ηελ ζρέζε 

        0uu X X   .      (2.1.5) 

Απφ ηε ζεσξία ηεο πξνζδνθψκελεο σθειηκφηεηαο  ησλ Von Neumann & 

Morgenstern ην 1947 θαη Savage (1954), πνιιέο έξεπλεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ελαληίνλ  

απηήο ηεο αξρήο φπσο ν Allais (1953). Οη πεξηζζφηεξεο αληηδξάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πεξηγξαθηθή δπλακηθή ηεο ζεσξίαο, δειαδή, αλ ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα  πξαθηηθά κπνξεί 

λα ζπζρεηηζηεί θαη λα ζπκπίπηεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αζθαιηζηψλ θάησ απφ πιαίζην ησλ 

θηλδχλσλ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο κε ηε ζεσξία ηεο πξνζδνθψκελεο σθειηκφηεηαο. 

Πνιιέο εκπεηξηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα άηνκα παξαβηάδνπλ ζπρλά ηελ 

αλακελφκελε σθειηκνηεηά ηνπο κε απνηέιεζκα λα πξνθχςνπλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο 

ζεσξίεο νη νπνίεο ζπλήζσο νλνκάδνληαη σο ζεσξίεο κε αλακελφκελεο σθειηκφηεηαο. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε εμάξηεζε ηεο απφ ηε ζεσξία ηεο αλακελφκελεο 
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σθειηκφηεηαο φπνπ εηζήγαγε ν Quiggin (1982) κε ην πξφζρεκα ηεο αλακελφκελεο 

ζεσξίαο σθειηκφηεηαο, θαζψο θαη απφ ηνλ Yaari (1987) γηα ηελ εηδηθή πεξίπησζε ησλ 

γξακκηθψλ εμηζψζεσλ σθειηκφηεηαο.  

 

2.1.7. Ζ ΔΚΘΔΣΗΚΖ ΑΡΥΖ 

 

Ζ Δθζεηηθή αξρή απνηειεί κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο αξρήο ηεο σθειηκφηεηαο θαη 

πξνθχπηεη φηαλ ε ζπλάξηεζε u είλαη ε εθζεηηθή ζπλάξηεζε σθειηκφηεηαο   aXu X e . 

Ζ Δθζεηηθή αξρή νξίδεη ην αζθάιηζηξν σο εμήο: 

    
1

ln ( )a XX M a
a

  ,       (2.1.6) 

φπνπ 
XM  είλαη ε ξνπνγελλήηξηα ηνπ θηλδχλνπ X . 

χκθσλα κε ηνπο Sundt and Teugels (2004), απηή ε αξρή ηθαλνπνηεί πνιιέο 

ηδηφηεηεο ησλ αζθάιηζηξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο αλεμάξηεηνπο θηλδχλνπο. Αθφκε ν Dickson (2006) αλαθέξεη φηη ε Δθζεηηθή αξρή 

είλαη αξθεηά ειθπζηηθή, δεδνκέλνπ φηη βαζίδεηαη ζηε ξνπή δεκηνπξγψληαο ηε 

ζπλάξηεζε ηνπ θηλδχλνπ Υ θαη σο εθ ηνχηνπ  ελζσκαηψλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν X. Οη Musiela and Zariphopoulou (2002) πξνζάξκνζαλ ηελ 

Δθζεηηθή αξρή ζην πξφβιεκα ηεο ηηκνιφγεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ ζε αηειή 

αγνξά. Δλψ, νη Young and Zariphopoulou (2002), Young (2003) θαη Moore and Young 

(2003) ρξεζηκνπνίεζαλ απηή ηελ αξρή ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ ζηελ ηηκνιφγεζε 

δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζε κηα δπλακηθή αγνξά.  

2.1.8. Ζ ΔΛΒΔΣΗΚΖ ΑΡΥΖ 

 

Ζ αξρή απηή εηζήρζε απφ ηνπο Buhlmann, Gagliardi, Gerber and Straub (1977). 

Αλαθέξεηαη φηη είλαη κηα γελίθεπζε ηεο αξρήο ηεο κεδεληθήο σθειηκφηεηαο, φπνπ 

νξίδεηαη θαη παξάγεηαη απφ ηελ αξρή ηεο σθειηκφηεηαο. Ζ ρξήζε ηεο ειβεηηθήο αξρήο 

πξνυπνζέηεη ηελ επηινγή κηαο ζπλερνχο θαη απζηεξά κνλφηνλεο ζπλάξηεζεο f  πνπ 
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νξίδεηαη ζην R  θαη ελφο  p 0,1  θαη νξίδεη φηη ην αζθάιηζηξν  ,f p X  είλαη ν 

αξηζκφο πνπ ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε: 

           , ,1 f p f pf p X f X p X      .    (2.1.7) 

Σν αζθάιηζηξν ζπκβνιίδεηαη κε  ,f p X  θαζψο εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ησλ f  

θαη p . Όηαλ ην 0p  , ε Διβεηηθή αξρή αλάγεηαη ζηελ Αξρή ηεο καζεκαηηθήο ειπίδαο 

θαη φηαλ 1p  , αλάγεηαη ζε      ,0 f pf f X X   , δειαδή ζηελ αξρή ηεο 

σθειηκφηεηαο. Ζ ειβεηηθή αξρή ηθαλνπνηεί ηελ ηδηφηεηα ηεο κε αξλεηηθήο ηνπνζέηεζεο 

ηνπ αζθαιίζηξνπ    X X   γηα ζπλερείο, απζηεξά αχμνπζεο ζπλαξηήζεηο  f  θαη 

ηελ ηδηφηεηα ηεο κεηάθξαζεο ίζεο δηαθχκαλζεο ή ηνπ αλαιινίσηνπ κε αλαγθαία 

ζπλζήθε    
1

ln aXX e
a

   . 

2.1.9. Ζ ΑΡΥΖ ORLICZ 

 

Ζ αξρή Orlicz είλαη κηα πνιιαπιαζηαζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ αξρή ηεο 

σθειηκφηεηαο ή ηεο ηζνδχλακεο σθειηκφηεηαο (Haezendonck & Goovaerts, 1982). Ζ 

ρξήζε ηεο αξρήο Orlicz πξνυπνζέηεη ηελ επηινγή κηαο ζπλερνχο ζπλάξηεζεο   κε 

 ' 0X   θαη  '' 0X   θαη νξίδεη φηη ην αζθάιηζηξν  X  είλαη ν αξηζκφο πνπ 

ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε: 

 
 1

X

X

 
  

       

.               (2.1.8) 

2.1.10. Ζ ΑΡΥΖ ESSCHER 

 

Ζ αξρή ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιίζηξσλ Esscher εηζήρζε γηα πξψηε θνξά απφ 

ηνλ Bυhlmann (1980) σο κηα εηδηθή πεξίπησζε κηαο αξρήο νηθνλνκηθνχ αζθαιίζηξνπ. 

Δλ νιίγνηο ην αζθάιηζηξν Esscher πξνθχπηεη σο βέιηηζηε ιχζε θαηά Pareto ζε κηα 

πεξίπησζε αγνξάο κε αληαιιαγέο θηλδχλνπ, φπνπ φινη νη θίλδπλνη ήηαλ ζηνραζηηθά 
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αλεμάξηεηνη θαη φινη νη θνξείο ρξεζηκνπνηνχλ κηα εθζεηηθή ζπλάξηεζε σθειηκφηεηαο. 

Αθφκε ν Schmidt (1989) επηζεκαίλεη φηη ε αξρή ππνινγηζκνχ Esscher κπνξεί λα 

ιακβάλεηαη απφ ηελ εμίζσζε ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ ηεο αξρήο ηεο Διβεηίαο.  

Ο θίλδπλνο πεξηγξάθεηαη απφ κηα κε αξλεηηθή ηπραία κεηαβιεηή X  κε 

ζπλάξηεζε θαηαλνκήο F . Ζ ζπλάξηεζε  a X  είλαη ε ζπλάξηεζε αξρήο 

ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιίζηξσλ ηνπ θηλδχλνπ X  ελψ ν παξάγνληαο   είλαη 

κεγαιχηεξνο ηνπ κεδελφο (Kamps,1998). 

H αξρή Esscher νξίδεη ην αζθάιηζηξν σο εμήο: 

    
 
 

,  ι 0

X

a X

Xe
X

e






  


.                  (2.1.9) 

ηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ην αζθάιηζηξν ειαρηζηνπνηεί ηελ 

αλακελφκελε δεκία απφ ηελ αθφινπζε ζπλάξηεζε δεκηψλ: 

       
2

, .XL X a X a e        (2.1.10) 

Ο Heerwaarden (1989) αλαθέξεη φηη ε αξρή Esscher, παξνπζηάδεηαη σο 

βειηίσζε ζηελ Δθζεηηθή αξρή ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ αιιά απνηπγράλεη λα 

αληαπνθξηζεί ζε πνιιέο απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ αξρψλ ππνινγηζκνχ ηνπ. Παξά 

ην γεγνλφο φηη απνηειεί ελδηαθέξνλ καζεκαηηθά, ε ρξήζε ηεο ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

δελ κπνξεί λα ζπζηεζεί. Οη Gerber and Goovaerts (1981) ζπγθξφηεζαλ κηα αμησκαηηθή 

πνιηηηθή κηαο πξφζζεηεο αξρήο ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ πεξηιακβάλεη έλα 

κίγκα κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο Esscher. Αλαθέξνπλ φηη έλα κεηνλέθηεκα ηφζν ησλ κηθηψλ 

αιιά θαη κε κηθηψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο αξρήο Esscher είλαη φηη δελ ραξαθηεξίδεηαη 

σο κνλνηνληθή ζπλάξηεζε.  

Ζ αξρή Esscher έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Οη Gerber & Shiu 

(1994, 1996) δείρλνπλ φηη νη κεηαζρεκαηηζκνί Esscher κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ ηηκνιφγεζε παξάγσγσλ ηίηισλ (Laeven and Goovaerts, 2007). 
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2.1.11. Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΜΖΓΔΝΗΚΖ ΧΦΔΛΗΜΟΣΖΣΑ 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη ν αζθαιηζηήο έρεη ζπλάξηεζε σθειηκφηεηαο  u X ηέηνηα 

ψζηε  ' 0u X   θαη  '' 0u X  .  

Ζ αξρή ηεο κεδεληθήο σθειηκφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ: 

                 ,u W u W X X                        (2.1.11) 

φπνπ W  είλαη ην αξρηθφ πιεφλαζκα ηνπ αζθαιηζηή. Έηζη, ην αζθάιηζηξν ζα εμαξηάηαη 

γεληθά απφ ην πιεφλαζκα ηνπ αζθαιηζηή. Ζ αξρή ηεο κεδεληθήο σθειηκφηεηαο 

ηθαλνπνηεί ηελ ηδηφηεηα κε αξλεηηθήο ηνπνζέηεζεο ρξέσζεο ηνπ αζθαιίζηξνπ. 

2.1.12. Ζ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Έζησ X  κία κε αξλεηηθή θαη ηπραία κεηαβιεηή κε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο F . 

Ζ αξρή ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ θηλδχλνπ ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ θαζνξίδεηαη σο: 

       
1

1

0 0

Pr 1 ,  1,
p

pX X x dx F X dx p

 


           (2.1.12) 

φπνπ ν παξάγνληαο 1p   είλαη γλσζηφο σο ν δείθηεο θηλδχλνπ. Ζ νπζία απηήο ηεο 

αξρήο είλαη παξφκνηα κε εθείλε ηεο αξρήο Esscher. Ζ αξρή Esscher κεηαηξέπεη ηα βάξε 

(weights) ηεο θαηαλνκήο ηνπ θηλδχλνπ X  δίλνληαο ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο ζε (δεμηά) 

ζεηξά/νπξά πηζαλνηήησλ. Ζ αξρή ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηνλ θίλδπλν αζθάιηζηξν 

βαζίδεηαη αθνινχζσο ζε έλαλ παξφκνην κεηαζρεκαηηζκφ. Οη ηδηφηεηεο ηεο αξρήο ηνπ 

πξνζαξκνζκέλνπ αζθαιίζηξνπ ζηνλ θίλδπλν ζπδεηήζεθαλ εθηελψο απφ ηνλ Wang 

(1995). 

2.1.13. Ζ ΟΛΛΑΝΓΗΚΖ ΑΡΥΖ 

 

Οη Van Heerwaarden θαη Kaas (1992) εηζήγαγαλ απηή ηελ αξρή ηνπ 

αζθαιίζηξνπ, θαη ν Ζυrlimann (1994) έθαλε ηελ επέθηαζή ηεο ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

αληαζθάιηζε. 
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Ζ νιιαλδηθή αξρή ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ θαζνξίδεηαη σο: 

                   ,  0 1X X X X                          (2.1.13) 

Άιια παξαδείγκαηα αξρψλ ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ αιιά θαη επηζπκεηέο 

ηδηφηεηεο γηα ηηο αξρέο ηνπ αζθαιίζηξνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ αλαινγηζηηθή 

βηβιηνγξαθία, ηδίσο ζηνπο Goovaerts et al. (1984) θαη ζηνλ Bυhlmann (1980), ν νπνίνο 

ζέηεη ηελ αξρή Esscher ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ κε ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ 

επηρεηξεκάησλ, ελψ ν Gerber (1979) αζρνιείηαη κε ηηο ηδηφηεηεοηεο εθζεηηθήο αξρήο κε 

θάζε ιεπηνκέξεηα. 

2.2. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε αληαζθάιηζε απνηειεί ζηελ νπζία ηελ αζθάιηζε ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. Μέζσ ησλ αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο εθρσξνχλ κέξνο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα απνδεκηψζνπλ κέζσ 

ησλ πξσηαζθαιίζεσλ. Με ηε ρξήζε απηψλ ησλ αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηψλνπλ 

ην κέγεζνο ηνπ ξίζθνπ πνπ έρνπλ αξρηθά αλαιάβεη θαη ειέγρνπλ θαιχηεξα ην χςνο ησλ 

απνδεκηψζεσλ πνπ ζα θιεζνχλ λα θαηαβάιινπλ. χκθσλα κε ηνλ David R. Clark 

(1996), φπσο ε θχξηα αζθάιηζε έηζη θαη ε αληαζθάιηζε είλαη έλαο κεραληζκφο γηα ηνλ 

επηκεξηζκφ ησλ θηλδχλσλ. Μηα αληαζθαιηζηηθή εηαηξεία παίξλεη θάπνην ηκήκα ηνπ  

θηλδχλνπ πνπ έρεη αλαιάβεη ν  πξψην αζθαιηζηήο γηα ην αζθάιηζηξν πνπ έρεη ρξεψζεη 

ζηνλ πειάηε. πρλά αλαθέξεηαη καδί κε ηελ αληαζθάιηζε ν φξνο  ζπλαζθάιηζε φπνπ κε 

ηνλ φξν απηφ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ζχκθσλα πξνο ηελ νπνία ν αζθαιηζκέλνο ζπλάπηεη 

ηαπηφρξνλα ζπκβφιαηα κε πέξαλ ηνπ ελφο αζθαιηζηέο. Παξάδεηγκα, εάλ ζπκβεί κία 

δεκηά ν αζθαιηζκέλνο ζα θαιπθζεί ηαπηφρξνλα απφ ηνπο Υ, Τ, Ε αζθαιηζηέο.  

Με ηελ αληαζθάιηζε ε αζθαιηζηηθή εηαηξία εμαζθαιίδεη έλαλ ηξφπν 

πξνζηαζίαο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαζψο εθρσξεί κέξνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

θέξεη ζηνπο αληαζθαιηζηέο, πξνζηαηεχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ραξηνθπιάθηφ ηεο 

θαη δηαηεξψληαο επειημία ζηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ θαη ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο δεκίαο. 

Κάπνηα πιενλεθηήκαηα ηεο αληαζθάιηζεο είλαη φηη κεηψλεη ηελ κεηαβιεηφηεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
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εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ. Δληζρχεη ηελ θαηλνηνκία, ηνλ 

αληαγσληζκφ, θαη ηελ απφδνζε ηεο αγνξάο. Ζ παξαρψξεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο επζχλεο 

δειαδή πνζνζηφ ηνπ θηλδχλνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμάπισζε ηνπ θηλδχλνπ 

πεξαηηέξσ ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. Αθξηβψο φπσο έλα άηνκν ή κηα εηαηξεία αγνξάδεη  

έλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην απφ κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

κπνξεί λα αγνξάζεη αξθεηά νινθιεξσκέλε αληαζθάιηζε απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

αληαζθαιηζηέο (Patrik , 2006). 

Ζ αληαζθαιηζηηθή θάιπςε επηηξέπεη ζε έλαλ αζθαιηζηή λα θαηαγξάςεη 

πςειφηεξα φξηα ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί δηαηεξψληαο παξάιιεια ηνλ θίλδπλν ζε 

έλα επίπεδν πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί. Έηζη, νη κηθξφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ κε ηηο κεγαιχηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θαη λα 

αθνινπζήζνπλ ζηξαηεγηθέο πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπο. Ζ Αληαζθάιηζε 

ζηαζεξνπνηεί ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, κπνξεί λα αιιάμεη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

εζφδσλ, λα εληζρχζεη ην πιεφλαζκα θαη λα βειηηψζεη δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

δείθηεο κε ηνπο νπνίνπο νη αζθαιηζηέο θξίλνληαη (Patrik, 2006). 

 Ζ αληαζθάιηζε βνεζά ζηελ πξνζηαζία ησλ αζθαιηζηψλ απφ ηηο απξφβιεπηεο ή 

έθηαθηεο δεκηέο, επηηξεπνληάο ηνπο λα πεξηνξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ζε κηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ζα κπνξνχζε 

λα θαηαζηξέςεη νηθνλνκηθά ηνλ αζθαιηζηή ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ αληαζθάιηζε 

θαλέλαο αζθαιηζηήο δελ επηβαξχλεηαη κε κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ βάξνο απφ απηφ πνπ 

κπνξεί λα πιεξψζεη (Munich Reisurance America, 2010). 

ε πξψηε θάζε ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξνζπαζήζεη λα δηαζθαιίζεη ηε ζέζε 

ηεο απφ ηελ ίδηα ηελ εγγξαθή κε κηα πνηθηιία αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ελδερνκέλσο κηα πιεζψξα αληαζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

ε πξψηε θίλεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα έλαλ αζθαιηζκέλν πειάηε γίλεηαη κε 

ηελ θαηαβνιή εηδηθνχ αζθαιίζηξνπ ζε κηα εηαηξεία αληαζθάιηζεο ζε αληάιιαγκα γηα 

ηελ πνιηηηθή θάιπςεο ηεο αληαζθαιηζκέλεο πνζφηεηαο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Γηα ηελ 

πξσηαζθαιίζηξηα είλαη πξνθαλέο φηη δελ έρεη λφεκα λα πσιήζεη ην ζχλνιν ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζε κηα εηαηξεία αληαζθάιηζεο, δηφηη ηφηε ζα ράζεη φια ηα έζνδα 

απφ ηα αζθάιηζηξα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο. Ζ πξσηαζθαιίζηξηα πξέπεη λα αλαινγηζηεί 

πψο ζέιεη ην ραξηνθπιαθηφ ηεο θαη πψο ζέιεη λα θαηαλεκεζεί ν θίλδπλνο κεηαμχ ηεο 

ίδηαο θαη ηνπ αληαζθαιηζηή (Ladoucette and Teugels, 2004). 
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πρλά αλαθέξεηαη φηη ε πξαθηηθή ηεο αληαζθάιηζεο/ζπλαζθάιηζεο δελ 

ζπλίζηαηαη ζε κηθξνχο θαη κεζαίνπο θηλδχλνπο θαζψο απηφ ζα ζήκαηλε:  

 Αχμεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ζε κηθξνχο θαη κεζαίνπο θηλδχλνπο .  

 Αδπλακία αληηκεηψπηζεο ζπζζψξεπζεο πνιιψλ δεκηψλ.  

 Μείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο αζθαιηδνκέλνπο.  

ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ηα είδε ηνπο. Οη αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο 

δηαθξίλνληαη ζε αλαινγηθέο θαη κε-αλαινγηθέο. Οη αλαινγηθέο ζπκβάζεηο αληαζθάιηζεο 

δηαθξίλνληαη ζηελ Quota Share θαη ζηελ αλαινγηθή θάιπςε πιενλάζκαηνο (Surplus), 

θαη θαζνξίδνληαη κε ηελ θάιπςε απφ ηνλ αληαζθαιηζηή κηαο ζπκθσλεκέλεο αλαινγίαο 

(πνζνζηφ ή πνζφ) γηα θάζε θίλδπλν. Οη κε-αλαινγηθέο θαιχςεηο δηαθξίλνληαη ζηελ 

ππεξβάιινληνο δεκίαο (Excess of loss) θαη ζηελ αλαθνπήο δεκίαο (Stop loss), φπνπ ν 

αληαζθαιηζηήο θαιχπηεη πνζά πξνζαξκνζκέλα ζε κεκνλσκέλνπο θηλδχλνπο ή γεγνλφηα 

ή νιφθιεξνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε ππνζέζεηο ππαξθηψλ ή δπλεηηθψλ γεγνλφησλ. 

Αθφκε γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε άιιεο ζπκβάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

νη νπνίεο είλαη φκσο ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο. 

2.2.1. QUOTA SHARE (Αναλογική Κάλσυη) 

 

Ζ Quota share είλαη είδνο αλαινγηθήο αληαζθάιηζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα 

δχν κέξε ζπκθσλνχλ φηη ε εθρσξήηξηα εηαηξεία ζα θξαηάεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο έλα 

ζηαζεξφ πνζνζηφ απφ θάζε θίλδπλν πνπ έρεη αλαιάβεη (ν νπνίνο κπνξεί λα εθθξάδεηαη 

είηε απφ ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην είηε απφ ην αζθάιηζηξν) θαη ζα εθρσξεί ην 

ππφινηπν ζηνλ ή ζηνπο αληαζθαιηζηή/ηεο. Με ηελ ίδηα ζηαζεξή αλαινγία επηκεξίδνληαη 

αληίζηνηρα ηα πξσηνγελή αζθάιηζηξα θαη νη ηπρφλ δεκηέο. πλήζσο ην φξην θάιπςεο 

γηα θάζε θίλδπλν ππφθεηηαη ζε έλα αλψηαην πνζφ ην νπνίν ζπκθσλείηαη απφ ηα δχν 

κέξε (Sundt and Teugels, 2004).  

Γηα ηελ θαηαλφεζε ιεηηνπξγίαο ηεο αληαζθάιηζεο, νξίδεηαη αξρηθά σο X  ε 

ζπλνιηθή δεκηά πνπ είλαη κηα ηπραία θαη κε – αξλεηηθή κεηαβιεηή (ρσξίο ηε ρξήζε ηεο 

αληαζθάιηζεο) ηελ νπνία θαιείηαη λα απνδεκηψζεη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Σφηε θάησ 

απφ ην αληαζθαιηζηηθφ ζρήκα quota share κε ζπληειεζηή  0,1c , νη απνδεκηψζεηο γηα 
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ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη γηα ηελ αληαζθαιηζηηθή κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ 

αληίζηνηρα σο: 

 1
qsIX c X 

 
θαη 

qsRX cX , 

φπνπ 
qsIX είλαη ε δεκηά πνπ θαιείηαη λα πιεξψζεη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη 

qsRX είλαη 

ε δεκηά πνπ ζα πιεξψζεη ε αληαζθαιίζηξηα. Με άιια ιφγηα ε αζθαιηζηηθή κεηαθέξεη 

ην θίλδπλν θξαηψληαο ην κεξίδην 1 c  απφ ηελ ζπλνιηθή απνδεκίσζε, θαη ε 

αληαζθαιίζηξηα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ππφινηπνπ κεξηδίνπ c . 

Παξαηεξνχκε φηη ε εηδηθή πεξίπησζε φπνπ ην 0c   νξίδεη ηελ πεξίπησζε φπνπ ν 

αζθαιηζηήο θξαηά φιν ην κέξνο ησλ απνδεκηψζεσλ, θαη ηελ πεξίπησζε φπνπ 1c   

φπνπ ν αζθαιηζηήο εθρσξεί φιν ην κέξνο ησλ απνδεκηψζεσλ ζηνλ αληαζθαιηζηή.  

Γηα παξάδεηγκα κηα εηαηξεία κπνξεί λα επηιέμεη λα θαιχςεη κε αληαζθαιηζηηθή 

ζχκβαζε Quota Share έλαλ θιάδν αζθαιεηψλ, θξαηψληαο ην 20% ησλ θηλδχλσλ θαη 

εθρσξψληαο ην 80% κε αλψηαην φξην γηα ην 100% θάζε θηλδχλνπ ηα 31.847.000 επξψ. 

 Κάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηεο Quota share είλαη ηα εμήο: 

 Δθρψξεζε ίδηαο αλαινγίαο ζε νπνηνδήπνηε θίλδπλν ρσξίο δηάθξηζε.  

 Δθρψξεζε ίδηαο αλαινγίαο ζε θάζε θίλδπλν αλεμαξηήησο κεγέζνπο.  

Γειαδή, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν αληαζθαιηζηήο ζπκκεηέρεη ζε φινπο 

ηνπο θηλδχλνπο θαη φρη ζε κέξνο απηψλ. 

2.2.2. ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΛΔΟΝΑΜΑΣΟ (SURPLUS)  

 

Ο ηχπνο απηφο ηεο αλαινγηθήο αληαζθάιηζεο είλαη ζπλδπαζκφο ηεο Quota Share 

θαη ηεο θάιπςεο ππεξβάιινληνο δεκίαο (excess of loss) πνπ ζα δνχκε ζηελ επφκελε 

ελφηεηα. Ζ εθρσξήηξηα εηαηξεία, αθνχ θαζνξίζεη ηελ θξάηεζή ηεο ζην επηζπκεηφ χςνο 

θαη ηελ εθθξάζεη ζαλ έλα απφιπην κέγεζνο αζθαιηδφκελνπ πνζνχ (π.ρ. 31.847.000 

επξψ), εθρσξεί ην ππεξβάιινλ πνζφ πνπ ζπκθσλείηαη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα 

ρσξεηηθφηεηαο ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ ζπκθσλία ησλ δχν 

κεξψλ. Δάλ ηψξα εθθξάζνπκε ηελ θξάηεζε ζαλ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

αζθαιηδφκελνπ πνζνχ βξίζθνπκε ην πνζνζηφ κε βάζε ην νπνίν επηκεξίδνληαη ηα 

αζθάιηζηξα θαη νη δεκηέο. Ζ ζπκθσλία σο πξνο ηελ αλαινγία κε ηελ νπνία 
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επηκεξίδνληαη ηα αζθάιηζηξα θαη νη δεκίεο γίλεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ 

ηεο αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο εηαηξείαο  (Sundt and Teugels, 2004). ην 

παξαθάησ παξάδεηγκα πνπ παξαζέηνπκε ε αλαινγία είλαη 1:8 γηα ηελ Αζθαιηζηηθή 

Δηαηξεία θαη 7:8 γηα ηελ Αληαζθαιηζηθή Δηαηξεία:  

Έζησ φηη κηα Αζθαιηζηηθή Δηαηξία Α έρεη Surplus ζχκβαζε κε αληαζθαιηζηηθή 

εηαηξία Β, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: ε κέγηζηε θξάηεζε απφ ηελ Α ηζνχηαη πξνο € 

100.000 αζθαιηζκέλν θεθάιαην θαη ν αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ ηεο ζπλνιηθήο θάιπςεο 

ηζνχηαη κε 10. Σν κέγηζην πνζφ θξάηεζεο απφ ηελ Α ζπκθσλείηαη θαη απφ ηα δχν κέξε 

(Α θαη Β) πνπ ππνγξάθνπλ ηε ζχκβαζε, ζηελ αξρή απηήο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

κηα εθαξκνγή ηεο θάιπςεο ππεξβάιινληνο δεκίαο (excess of loss) γηα πνζφ κεγαιχηεξν 

απφ € 100.000 (βι. Παξάγξαθν 2.2.3). ηελ επέιεπζε θάπνηνπ θηλδχλνπ, ε Α θξαηά € 

50.000 ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ. Σν ζπλνιηθφ αζθαιηζκέλν θεθάιαην γηα ηνλ 

θίλδπλν ηζνχηαη πξνο € 400.000 θαη ν αζθαιηζκέλνο πιεξψλεη αζθάιηζηξν ίζν πξνο € 

2.000.Ο αζθαιηζηήο θξαηά €50.000. πλεπψο ζηελ ζχκβαζε κε ηνλ αληαζθαιηζηή 

νξίδεηαη πνζφ ίζν πξνο € 400.000 κείνλ € 50.000 = € 350.000. Ο Α έρεη ηδία θξάηεζε 

πνζφ ίζν πξνο € 50.000 θαη εηζπξάηηεη αζθάιηζηξν ίζν πξνο € 250  (αλαινγία 1:8 € 

2.000/8=250 εθφζνλ € 400.000/€ 50.000=8). Ο Β αλαιακβάλεη πνζφ ίζν πξνο € 350.000 

θαη εηζπξάηηεη αζθάιηζηξν ίζν πξνο € 1.750 (αλαινγία 7:8). 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο αληαζθάιηζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθείλε ηελ θαηεγνξία 

ησλ θηλδχλσλ ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη ζε κεγάιε δηαζπνξά (απφ εθείλε πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί αξρηθά). αλ απνηέιεζκα είλαη θαηάιιειε γηα θαηεγνξίεο 

θηλδχλσλ ζε ρψξνπο πνπ ζπλδένληαη κε πςειή θπξηφηεηα (π.ρ. Ναπηηιία, Αεξνπνξία). 

Γελ είλαη θαηάιιειε γηα θαιχςεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν δηφηη ζε απηέο, ηφζν ην πνζφ ηεο 

θάιπςεο φζν θαη απηφ ησλ αζθαιίζηξσλ είλαη ρακειφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο πφξνπο ηνπ 

αζθαιηζηή.  

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο αληαζθάιηζεο θαζηζηά ηθαλφ ηνλ αζθαιηζηή λα 

θαιπηεξεχζεη ζεκαληηθά ηελ εκπεηξία ηνπ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ κεγάισλ θηλδχλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα θξαηά θηλδχλνπο πνπ επηθέξνπλ δεκηέο κηθξήο δηαζπνξάο θαη λα 

εθρσξεί εθείλνπο πνπ επηθέξνπλ δεκηέο κεγάιεο δηαζπνξάο. Παξφια απηά ππάξρεη 

κεγάινο βαζκφο δπζθνιίαο ζηελ δηαρείξηζή ηνπ θαζψο ζα πξέπεη λα ππάξρεη μερσξηζηή 

πξφζβαζε θαη θαηαγξαθή ζην πνζφ θάζε θηλδχλνπ πνπ εθρσξείηαη.  
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2.2.3. ΚΑΛΤΦΖ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΖΜΗΑ (EXCESS OF LOSS)               

(Μη- Αναλογική Κάλσυη) 

 

ε απηφ ην είδνο κε-αλαινγηθήο αληαζθάιηζεο ν αληαζθαιηζηήο αλαιακβάλεη 

λα απνδεκηψζεη ηελ εθρσξήηξηα εηαηξία γηα δεκηνγφλα γεγνλφηα πνπ ζα ζπκβνχλ ζην 

αληαζθαιηδφκελν ραξηνθπιάθην θαη νη απνδεκηψζεηο ζα μεπεξλνχλ έλα ζπκθσλεζέλ 

χςνο πνζνχ (Sundt and Teugels, 2004). 

Γηα παξάδεηγκα, ε εθρσξήηξηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαζνξίδεη φηη ην πνζφ ην 

νπνίν κπνξεί ε ίδηα λα αληέμεη γηα θάζε δεκηνγφλν γεγνλφο είλαη π.ρ. 6000 επξψ θαη 

ζπλάπηεη αληαζθαιηζηηθή ζπκθσλία βάζεη ηεο νπνίαο ν αληαζθαιηζηήο (ή νη 

αληαζθαιηζηέο εθφζνλ είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο) ζα πιεξψζεη ηηο δεκηέο ηα πνζά 

ησλ νπνίσλ ππεξβαίλνπλ ηα 6000 επξψ. Δπνκέλσο εάλ ε εθρσξήηξηα εηαηξία έρεη δεκία 

χςνπο 7000 επξψ ζα πιεξψζεη ε ίδηα 6000 επξψ θαη ζα εηζπξάμεη απφ ηνλ 

αληαζθαιηζηή 1000 επξψ. Δάλ φκσο ην πνζφ ηεο δεκίαο είλαη 5500 επξψ νιφθιεξν ην 

πνζφ ζα επηβαξχλεη ηελ εθρσξήηξηα εηαηξεία, αθνχ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 6000 

επξψ, πνζφ ην νπνίν έρεη ηεζεί σο φξην θξάηεζεο ηεο εθρσξήηξηαο εηαηξίαο. 

Ο νπζηαζηηθφο ιφγνο παξνρήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο αληαζθάιηζεο αθνξά 

ζην λα επηηξέπεη ζε κηα αζθαιίζηξηα επηρείξεζε λα αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε θάπνηνπ 

κεγάινπ θηλδχλνπ. Ζ έλλνηα ηνπ κεγέζνπο βέβαηα θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πεξηζψξην 

θεξεγγπφηεηαο ηεο αζθαιίζηξηαο επηρείξεζεο θαη ην πνζφ ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ. 

ΣΤΠΟΗ EXCESS OF LOSS  

1) Working covers 

Με ηνλ φξν working covers λνείηαη εθείλε ε excess of loss αληαζθάιηζε φπνπ ν 

πξσηαζθαιηζηήο θαη ν αληαζθαιηζηήο δέρνληαη φηη ε αληαζθαιηζηηθή ζπκθσλία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε ζρεηηθή ζπρλφηεηα θαη επνκέλσο θηηάρλεηαη κε ζθνπφ λα θαιχςεη 

αληαζθαιηζηηθά ηνπο κάιινλ ζπλεζηζκέλνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ 

εθρσξήηξηα εηαηξία. Καηά ζπλέπεηα ινηπφλ ην πνζφ ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 

εθρσξήηξηαο εηαηξίαο ηίζεηαη ζε ζρεηηθά ρακειφ χςνο, έηζη ψζηε εχθνια λα κπνξεί λα 

μεπεξαζηεί απφ αξθεηέο δεκηέο. Δπνκέλσο ν αληαζθαιηζηήο είλαη αξθεηά εθηεζεηκέλνο 

ζε πηζαλέο δεκηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ κεκνλσκέλν θίλδπλν ή έλα αζθαιηζηήξην.  
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Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη έθθξαζεο ελφο working cover,  

I. Καηά κίνδσνο (per risk), φπνπ ν αληαζθαιηζηήο ζα πιεξψζεη γηα δεκίεο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην ζπκθσλεζέλ πνζφ ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο εθρσξήηξηαο 

εηαηξίαο, αιιά ν ππνινγηζκφο ηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπ πνζνχ ππέξβαζεο 

παίξλεη ππφςε θάζε δεκία ζε θάζε ρσξηζηφ θίλδπλν. 

II. Καηά γεγονός (per event ή per occurrence), φπνπ εκπιέθνληαη πνιινί 

θίλδπλνη. Ο αληαζθαιηζηήο ζα πιεξψζεη κφλν εθφζνλ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ 

ησλ δεκηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ίδην γεγνλφο (έρνπλ ηελ ίδηα αηηία) ππεξβαίλεη 

ην ζπκθσλεζέλ πνζφ ηεο πξνηεξαηφηεηαο. Γειαδή, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπζζψξεπζεο θηλδχλσλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. 

2) Catastrophe covers 

Ο ηχπνο ηεο excess of loss αληαζθάιηζεο πνπ νλνκάδεηαη θάιπςε θαηαζηξνθψλ 

(Catastrophe cover) ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πιένλ αθξαία πεξίπησζε φπνπ έλα 

γεγνλφο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθφ πξνθαιψληαο εθαηνληάδεο αθφκα θαη 

ρηιηάδεο απψιεηεο αηηία δηαθνξεηηθψλ αζθαιίζηκσλ θηλδχλσλ. Έηζη, ε εθρσξήηξηα 

εηαηξία θαη ν αληαζθαιηζηήο δέρνληαη φηη ε αληαζθαιηζηηθή ζπκθσλία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί έλα εμαηξεηηθά δεκηνγφλν 

γεγνλφο. Σέηνηα γεγνλφηα απνηεινχλ ζπλήζσο ηα αθξαία θπζηθά θαηλφκελα φπσο ν 

ζεηζκφο, ε πιεκκχξα, ε αλεκνζχειια, ε παγσληά. Απνηεινχλ επίζεο θαηαζηάζεηο 

πξνθαινχκελεο απφ αλζξψπηλν παξάγνληα φπσο ε ειαηησκαηηθή παξαγσγή 

θαξκάθσλ, ε κφιπλζε απφ ηνμηθά απφβιεηα. Τπάξρεη σζηφζν απζηεξά 

θαζνξηζκέλν φξην ζηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηξνθηθψλ δεκηψλ πνπ δχλαληαη λα ιάβνπλ 

ρψξα θάησ απφ κία ζχκβαζε Catastrophe Excess of Loss. πρλά, κφλνλ δχν ηέηνηα 

γεγνλφηα επηηξέπνληαη1. 

2.2.4. ΑΝΑΚΟΠΖ ΕΖΜΗΑ (STOP LOSS)                                                    

(Μη- Αναλογική Κάλσυη) 

 

Ο ξφινο απηνχ ηνπ αληαζθαιηζηηθνχ ζρήκαηνο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ εηήζηνπ 

απνηειέζκαηνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ θηλδχλσλ έλαληη πηζαλψλ αξλεηηθψλ απνθιίζεσλ 

απφ ην κέζν φξν, πνπ νθείινληαη ζε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ 

                                                                 
1
Πεγή: http://www.actuar.aegean.gr/notes/Antasfalisi_sim1.pdf  

http://www.actuar.aegean.gr/notes/Antasfalisi_sim1.pdf
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(ζπρλφηεηαο) φζν θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ δεκηψλ. Κάπνηεο θνξέο, κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζπληειεί ζε κεγάιεο απνθιίζεηο ζην επίπεδν ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δεκηψλ πνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ ζην έηνο (θαη ζπλεπψο ζηελ ινγηζηηθή 

εγγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία). Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο ηεο, αληαζθαιίδεη κε κε αλαινγηθή αληαζθάιηζε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 

απνδεκηψζεσλ πνπ ππεξβαίλεη θάπνην ζπκθσλεζέλ πνζφ (Sundt and Teugels, 2004). 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ απνδεκηψζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην 

ζπλνιηθφ ινγαξηαζκφ κηαο 12 κελεο πεξηφδνπ. 

Ζ Stop loss αληαζθάιηζε είλαη έλα είδνο κε αλαινγηθήο αληαζθάιηζεο/θάιπςεο 

θαη ιεηηνπξγεί κε παξφκνην ηξφπν κε ηελ Excess νf Loss. Δλψ κε ηελ Excess νf Loss ν 

αληαζθαιηζηήο αλαιακβάλεη λα απνδεκηψζεη ηελ εθρσξήηξηα εηαηξία κε πνζά γηα 

κεκνλσκέλεο δεκηέο είηε αλά θίλδπλν είηε θαηά γεγνλφο, ε stop-loss θαιχπηεη δεκηέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απνδεκηψζεσλ ζε έλα έηνο. Μπνξεί λα 

πξνζθέξεη πξνζηαζία έλαληη αχμεζεο ησλ δεκηψλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο 

θαηεγνξίεο κηαο εηαηξείαο 

Ζ Stop loss αληαζθάιηζε είλαη ε βέιηηζηε ιχζε κεηαμχ φισλ ησλ ηχπσλ 

αληαζθάιηζεο θαηά ηελ έλλνηα φηη δίλεη, γηα έλα θαζνξηζκέλν θίλδπλν αζθαιίζηξνπ ηε 

κηθξφηεξε δηαθχκαλζε γηα ηηο θαζαξέο θξαηήζεηο ηεο εηαηξείαο, φπσο αλαθέξνπλ νη 

Sundt and Teugels (2004). πλήζσο δίλεη πνιχ κεγαιχηεξε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο ζε 

ζρέζε κε άιιεο κνξθέο αληαζθάιηζεο θξαηψληαο ζε έλα ζηαζεξφ επίπεδν ηνλ θίλδπλν 

ησλ αζθάιηζηξσλ. Δπίζεο δίλεη κηα πνιχ θαιή εγγχεζε θαηά ηεο ρξενθνπίαο αλ ε 

εθρσξήηξηα εηαηξεία είλαη ζε ζέζε λα πιεξψζεη έσο ην πνζφ ηεο ίδηαο θξάηεζεο, πέξα 

ηνπ νπνίνπ μεθηλάεη λα εθαξκφδεηαη ε Stop Loss αληαζθάιηζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ο - ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΕΖΜΗΧΝ 

3.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πνπ κειεηάκε, εζηηάδνληαο ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δεκηψλ πνπ ζέιεη λα θαιχςεη ε εηαηξεία κε αληαζθάιηζε. Οη απαηηήζεηο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ πνπ κειεηάκε αθνξνχλ λνζνθνκεηαθέο θαιχςεηο κε απεξηφξηζηε 

θάιπςε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα έμνδα πνπ θαιχπηεη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απφ ηελ 

εηζαγσγή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε λνζνθνκεία Ζ πεξίνδνο πνπ κειεηάηαη είλαη ηξηψλ 

εηψλ, ζπγθεθξηκέλα απφ ην 2010 έσο θαη ην 2012. Πξηλ εμεηάζνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο 

βέιηηζηεο αληαζθάιηζεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 5, νθείινπκε λα 

εξεπλήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη 

εηδηθφηεξα ησλ δεκηψλ πνπ ζέινπκε λα θαιχςνπκε. Παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ αιιά θαη ε ζπρλφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. 

Γίλνληαη ζηαηηζηηθνί θαη γξαθηθνί έιεγρνη θαλνληθφηεηαο ησλ δεκηψλ. Δθαξκφδνληαη 

έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο ζην ζχλνιν ησλ δεκηψλ αιιά θαη κεκνλσκέλα ησλ 

ρακειψλ θαη πςειψλ δεκηψλ, αλαδεηψληαο ηελ βέιηηζηε θαηαλνκή πνπ πξνζαξκφδεηαη 

ζηα δεδνκέλα θάζε θνξά. Ο δηαρσξηζκφο ησλ δεκηψλ γίλεηαη σο εμήο, νη ρακειέο δεκηέο 

νξηνζεηνχληαη κηθξφηεξεο ηνπ πνζνχ ησλ 25.000 επξψ (25.000), ελψ νη κεγάιεο έρνπλ 

θαηψηεξν φξην ηηο 25.000 επξψ (25.000). 

3.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΑ – ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ 

ΚΑΗ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 

Πίλαθαο 3.2: Bαζηθά ζηνηρεία ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο  

Αξρηθφ Απφζεκα Έμνδα 
πλνιηθέο 

Απνδεκηψζεηο  
πλνιηθέο Εεκηέο 

3.000.000,00 € 750.000,00 € 3.993.386,01 € 987 
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 Σν αξρηθφ απφζεκα ηεο εηαηξείαο φιεο ηεο πεξηφδνπ είλαη 3.000.000,00 €, ηα 

έμνδα φιεο ηεο πεξηφδνπ είλαη 750.000,00€, νη ζπλνιηθέο δεκηέο ηεο πεξηφδνπ 

3.993.386,01€ θαη ν αξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ είλαη 987. Απηά ηα ζηνηρεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κέζσλ κεληαίσλ αληίζηνηρσλ πνζψλ. 

3.2.1 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΕΖΜΗΧΝ (LOSS AMOUNT) 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζέινπκε λα δνχκε πψο θαηαλέκνληαη νη ζπλνιηθέο δεκίεο 

θαη ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα gretl2 πήξακε 

ηα αθφινπζα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκηψλ.  

Πίλαθαο 3.2.1: ηαηηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ  

Μέζε Σηκή 4.045,95 € 

Σππηθή Απφθιηζε  12.580,15 € 

Γηαζπνξά  158.260.450,19  

Αζπκεηξία  6,07  

Κχξησζε  59,04  

Διάρηζηε Σηκή  3,86 € 

Μέγηζηε Σηκή  180.663,25 € 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.2.1 βιέπνπκε φηη ε κέζε ηηκή ησλ δεκηψλ ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο είλαη 4.045,954 επξψ. Παξαηεξνχκε ηελ πνιχ κεγάιε δηαθχκαλζε ησλ 

δεκηψλ απφ ηε κέζε ηηκή γεγνλφο πνπ κπνξεί λα παξαπέκπεη ζηελ κε νκνηνκνξθία ησλ 

δεκηψλ θαη κε θαλνληθφηεηα. Αθφκε, βιέπνπκε φηη ε ειάρηζηε δεκηά είλαη 3,86 επξψ 

ελψ ε κεγαιχηεξε 180.663,25 επξψ, δειαδή είλαη πνιχ κεγάιν ην εχξνο ησλ πνζψλ ησλ 

δεκηψλ. Ζ ηππηθή απφθιηζε είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 12.580,15 πνπ δείρλεη έλαλ ζρεηηθά 

κεγάιν θίλδπλν. 

 

 

                                                                 
2
 Σν gretl είλαη έλα νηθνλνκεηξηθφ ινγηζκηθφ κε εχθνιεο εθαξκνγέο ζε ηνπιάρηζηνλ 6 γιψζζεο φπσο θαη ζηα Διιεληθά. Έρεη θαιή 

πνηφηεηα γξαθεκάησλ θαη ππνδεηγκάησλ, ελψ είλαη ειεχζεξν ζην δηαδίθηπν.  
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3.2.2 ΜΖΝΗΑΗΔ ΕΖΜΗΔ ΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη κεληαίεο αζξνηζηηθέο δεκηέο φιεο ηεο 

πεξηφδνπ. ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο κεληαίεο δεκηέο γηα ηελ 

πεξίνδν 2010 κε 2012 κε ζθνπφ λα δνχκε ηηο απψιεηεο ηεο εηαηξείαο αλά κήλα.  

 

Γξάθεκα 3.2.2 Μεληαίεο δεκηέο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 2010 κε 2012. 

 

ην Γξάθεκα 3.2.2 παξαηεξείηαη φηη ηα πςειφηεξα πνζά απνδεκηψζεσλ ήξζαλ 

ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ην έηνο 2010 φπνπ ηα ζπλνιηθά κεληαία πνζά (Μαίνπ, 

Οθησβξίνπ) μεπεξλνχλ ηηο 250.000 επξψ. Οη κήλεο κε ηηο κεγάιεο ζπλνιηθέο απαηηήζεηο 

θαίλεηαη λα επεξέαδνληαη απφ θάπνηεο ηδηαίηεξα κεγάιεο δεκηέο, νη νπνίεο φκσο δελ 

εκθαλίδνληαη κε πεξηνδηθφηεηα. Δλψ γηα θάπνηνπο κήλεο ηνπ έηνπο 2011 θαη 2012 ηα 

πνζά είλαη κηθξά θαη δελ θαίλεηαη λα μεπεξλνχλ ηηο 50.000 επξψ. Βιέπνπκε θη εδψ ηηο 

κεγάιεο απνθιίζεηο ησλ δεκηψλ φπνπ θάπνηνπο κήλεο είλαη ειάρηζηεο ελψ θάπνηνπο 

άιινπο πνιχ κεγάιεο δηαθηλδπλεχνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαιακβάλνληαο κεγάινπο 

θηλδχλνπο. 
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3.2.3 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ (FREQUENCY DISTRIBUTION) 

 

Θέινπκε λα δνχκε επίζεο ηε ζπρλφηεηα ησλ απαηηήζεσλ θαη ζε πνην εχξνο 

θπκαίλνληαη. Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ νη απαηηήζεηο ηεο ζπλνιηθήο πεξηφδνπ είλαη 

987. Υξεζηκνπνηψληαο πάιη ην πξφγξακκα gretl θαη ηελ εθαξκνγή frequency 

distribution παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα νη ζπρλφηεηεο ηεο θαηαλνκήο ησλ 

δεκηψλ. 

 Πίλαθαο 3.2.3: πρλφηεηα ησλ απαηηήζεσλ  

  Interval midpt  frequency rel. cum. 

1   <  6.452,00 3.226,00 866 87,74% 87,74% 

2 6.452,00 - 12.900,00 9.678,00 8 0,81% 88,55% 

3 12.900,00 - 19.360,00 16.130,00 30 3,04% 91,59%  

4 19.360,00 - 25.810,00 22.580,00 33 3,34% 94,93%  

5 25.810,00 - 32.260,00 29.030,00 19 1,93% 96,86% 

6 32.260,00 - 38.710,00 35.490,00 10 1,01% 97,87% 

7 38.710,00 - 45.160,00 41.940,00 6 0,61% 98,48% 

8 45.160,00 - 51.620,00 48.390,00 3 0,30% 98,78% 

9 51.620,00 - 58.070,00 54.840,00 1 0,10% 98,89% 

10 58.070,00 - 64.520,00 61.300,00 2 0,20% 99,09% 

11 64.520,00 - 70.970,00 67.750,00 4 0,41% 99,49% 

12 70.970,00 - 77.430,00 74.200,00 1 0,10% 99,59% 

13 77.430,00 - 83.880,00 80.650,00 0 0,00% 99,59% 

14 83.880,00 - 90.330,00 87.100,00 0 0,00% 99,59% 

15 90.330,00 - 96.780,00 93.560,00 1 0,10% 99,70% 

16 96.780,00 - 103.200,00 100.000,00 0 0,00% 99,70% 

17 103.200,00 - 109.700,00 106.500,00 1 0,10% 99,80% 

18 109.700,00 - 116.100,00 112.900,00 1 0,10% 99,90% 

19   >= 180.700,00 183.900,00 1 0,10% 100,00% 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.3 βιέπνπκε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πνζψλ ησλ δεκηψλ ζε 19 θιάζεηο. 

Παξαηεξείηαη φηη απφ ηηο 987 απαηηήζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο νη 866 αλήθνπλ 
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ζηελ πξψηε θιάζε θαη είλαη κηθξφηεξεο ηνπ πνζνχ ησλ 6.452 επξψ, κε κέζε ηηκή ηηο 

3.226 επξψ. Έηζη ην 87,74% ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ είλαη κηθξφηεξεο ηνπ πνζνχ 

ησλ 6.452 επξψ. Αθνινπζνχλ 8 απαηηήζεηο ζηε δεχηεξε θιάζε κεηαμχ 6.452,00 κε 

12.900,00 επξψ, 30 απαηηήζεηο ζηελ ηξίηε θιάζε δειαδή ην 3,04% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ θπκαίλνληαη απφ 12.900,00 έσο 19.360,00 θ.νθ. Γηα ην 

δηάζηεκα απφ 116.100,00 επξψ έσο 180.700,00 επξψ δελ ππάξρεη θακία απαίηεζε. Δλψ, 

ζηελ ηειεπηαία θιάζε ππάξρεη κηα απαίηεζε άλσ ησλ 180.700,00 επξψ ε νπνία 

ζεσξείηαη αθξαία ηηκή ηεο θαηαλνκήο. 

 Δπεηδή ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δεκηψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απνηειείηαη απφ 

δεκίεο κηθξφηεξεο ησλ 25.000 επξψ (937 δεκηέο), ρσξίζακε ην ραξηνθπιάθην ζε 

ρακειέο δεκηέο (25.000 επξψ) θαη πςειέο δεκηέο ( 25.000 επξψ), ηελ αλάιπζε ησλ 

νπνίσλ ζα δνχκε αλαιπηηθά ζηελ Δλφηεηα 3.3.3.  

3.3 ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΛΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΕΖΜΗΧΝ                     

(GOODNESS OF FIT TESTS) 

3.3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο θαηαλνκήο πνπ 

πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα ησλ δεκηψλ, φιεο ηεο πεξηφδνπ, ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο  (loss amount). Οη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε γξαθηθή αλάιπζε ηνπ ηζηνγξάκκαηνο, ησλ P-P Plot θαη Q-Q 

plot, θαη ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ δηάθνξσλ θαηαλνκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία κε ηε ρξήζε ησλ Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling θαη Chi-

Squared test. 

 Οη έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο είλαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ 

ηελ εχξεζε θαη ηειηθά ηελ πξνζαξκνγή ηεο θαηαλνκήο πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε 

θάπνηα δεδνκέλα. Ζ πξνζαξκνγή θαηαλνκήο είλαη ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο κηαο 

ζηαηηζηηθήο θαηαλνκήο πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ κηαο 

ηπραίαο δηαδηθαζίαο. Με άιια ιφγηα, αλ ππάξρνπλ θάπνηα ηπραία δηαζέζηκα ζηνηρεία, 

θαη ζέινπκε λα δνχκε πνηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πεξηγξάςεη ηα δεδνκέλα, θάλνπκε ηνπο ειέγρνπο ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο. Οη κέζνδνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο είλαη: 



36 
 

 Πεξηγξαθηθά κέηξα: κέζε ηηκή, δηάκεζνο, εχξνο, δηαθχκαλζε, ηππηθή απφθιηζε.  

 Έιεγρνη Kolmogorov-Smirnov θαη Shapiro-Wilk: Απηέο νη κέζνδνη ειέγρνπλ θαηά 

πφζν κηα θαηαλνκή είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ κηα άιιε (π.ρ. ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή) θαη παξάγνπλ κηα απάληεζε, λαη ή φρη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο Shapiro-Wilk, εάλ ην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο είλαη κεηαμχ 3 θαη 2000 θαη ην ηεζη Kolmogorov-Smirnov, εάλ ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ 2000. Γπζηπρψο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, θαη νη δχν έιεγρνη κπνξνχλ λα δψζνπλ παξαπιαλεηηθά απνηειέζκαηα, 

θαη πνιινί ζηαηηζηηθνί πξνηηκνχλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο (Stephens, 1974).  

 

 Γξαθηθή αλάιπζε: ηζηφγξακκα, P-PPlot θαη Q-QPlot 

πρλά αλαθέξεηαη φηη νη κηθξέο θαη κεζαίεο δεκηέο είλαη ην «ζψκα» ηεο 

θαηαλνκήο θαη νη κεγάιεο απψιεηεο ε «νπξά».ηελ πξάμε νη θαθέο πξνζαξκνγέο 

(badfit) νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα αγλνεζνχλ. Αλ εζηηάζνπκε θπξίσο ζηε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ απσιεηψλ κπνξνχκε λα δερηνχκε ζπρλά κηα θαθή 

πξνζαξκνγή ζηελ «νπξά» θαη λα ζπκβηβαζηνχκε π.ρ. κε ηε ινγαξηζκνθαλνληθή 

θαηαλνκή. Θα κπνξνχζε λα έρεη κηα πνιχ ειαθξηά νπξά, έηζη ψζηε λα ππνηηκήζνπκε 

ηελ αλακελφκελε ηηκή, σζηφζν, ζπρλά νη κεγάιεο απψιεηεο είλαη πνιχ ζπάλην λα έρνπλ 

κηθξέο αξηζκεηηθέο επηπηψζεηο. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ είκαζηε ζπγθεληξσκέλνη 

ζηηο αθξαίεο ηηκέο ρξεηαδφκαζηε έλα αθξηβέο κνληέιν γηα ηηο κεγάιεο απψιεηεο. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ην κνληέιν ηεο θαηαλνκήο γηα ηηο 

κηθξφηεξεο απψιεηεο ιαλζαζκέλα. 

Γίλεηαη φιν θαη πην δεκνθηιήο ε κειέηε ηεο αληαζθάιηζεο ζε δηάθνξα επίπεδα 

ησλ παξαθξαηήζεσλ γηα κηα πνιηηηθή, ή γηα έλα ραξηνθπιάθην πνπ ζέινπλ λα 

αληαζθαιίζνπλ. Γηα ηηο ελ ιφγσ αλαιχζεηο θάπνηνο ρξεηάδεηαη έλα κνληέιν θαηαλνκήο 

πνιχ αθξηβέο, ηφζν ζηελ πεξηνρή κηθξψλ απσιεηψλ φζν θαη ζηελ πεξηνρή ησλ κεγάισλ 

δεκηψλ, ησλ νπνίσλ ε επίδξαζε ζηελ αλακελφκελε δεκία γίλεηαη πςειφηεξε φζν 

πςειφηεξε επηιέγεηαη ε παξαθξάηεζε ησλ δεκηψλ. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο απαηηνχλ απφ 

ηνπο αζθαιηζηέο λα εγθαηαιείςνπλ ηα κνληέια θαηαλνκήο πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα θαη 

λα πξνρσξήζνπλ ζε πην ζχλζεηα. Γελ ππάξρεη θακία έιιεηςε ηέηνησλ ζχλζεησλ 

κνληέισλ, νχηε ζηε βηβιηνγξαθία, νχηε ζε παθέηα ινγηζκηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη  

Klugman et al. ην 2008, παξέρνπλ γεληθεχζεηο ηεο θαηαλνκήο Gamma θαη Beta πνπ 
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έρνπλ κέρξη 4 παξακέηξνπο. Χζηφζν, παξά ηε δηαζεζηκφηεηα ηέηνησλ κνληέισλ νη 

αζθαιηζηέο/αλαινγηζηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνηηκνχλ ηηο παξαδνζηαθέο θαηαλνκέο 

ηνπο (Fackler, 2013). 

Ηζηόγραμμα 

Σν Ηζηφγξακκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα γηα ην ζρήκα ηεο 

θαηαλνκήο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο θαηαλνκήο ησλ δεκηψλ (loss amount) ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο φιεο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη3.  

 

Γξάθεκα 3.3. Ηζηφγξακκα 

 Απφ ην Γξάθεκα 3.3. κε κηα πξψηε καηηά δελ θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ηα 

δεδνκέλα ηελ θαλνληθή θαηαλνκή αιιά θαίλεηαη λα έρνπλ κηα έληνλε ζεηηθή 

αζπκκεηξία θαη λα αθνινπζνχλ άιιν είδνο θαηαλνκήο. 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Σν Ηζηφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα δεδνκέλα κε ην πξφγξακκα stata 9 .1: Σν ινγηζκηθφ Stata είλαη έλα ηζρπξφ ζηαηηζηηθφ θαη 

νηθνλνκεηξηθφ παθέην κε έμππλεο δηεπθνιχλζεηο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ κε έλα εμαηξεηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ παξαγσγή 

δεκνζηεχζεσλ θαη ηελ πνηφηεηα ζε γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Έρεη κεγάιε γθάκα γηα ηελ αλάιπζε νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ θαη 

ζπλζέησλ ζρεδίσλ ηεο έξεπλαο. Σν Stata επηθεληξψλεηαη ζε κειεηεηέο θαη αθαδεκατθνχο. Βξίζθεηαη ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν κε 

δνθηκαζηηθή πεξίνδν 30 εκεξψλ. 
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P-P Plot και Q-Q Plot 

Σα P-P Plot θαη Q-Q Plot (probability-probability plot θαη Quantile-Quantile plot) είλαη 

δχν γξαθήκαηα ηα νπνία καο βνεζνχλ λα ειέγμνπκε αλ θάπνηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη 

απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή (π.ρ. θαλνληθή). Δθηφο απφ ην Ηζηφγξακκα πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα γηα ην ζρήκα ηεο θαηαλνκήο, 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξν επαίζζεηα εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν αλ ην ζρήκα είλαη θνληά ζε 

κηα θαλνληθή θαηαλνκή φπσο είλαη ηα QQ θαη ΡΡ γξαθήκαηα  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα ησλ δεκηψλ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο 4: 

 

Γξάθεκα 3.3.1.1:Q-Q plot ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ  

 

Γξάθεκα 3.3.1.2: P-P Plot ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ  

 

                                                                 
 

 

 

 

4
 Σα P-P Plot θαη Q-Q plot πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα δεδνκέλα ησλ δεκηψλ κε ην πξφγξακκα gretl. 
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Σα εκπεηξηθά απηά ηεζη πνπ εθαξκφζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ ηα 

δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, δείρλνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα 

ζεκεία ηνπ επηπέδνπ «απέρνπλ» πάξα πνιχ απφ ηελ δηαγψλην θαη επνκέλσο ππάξρεη 

επαξθήο ιφγνο ψζηε λα απνξξίςνπκε φηη ηα δεδνκέλα είλαη θαλνληθά. Ο έιεγρνο κέζσ 

ησλ παξαπάλσ γξαθεκάησλ δελ κπνξεί λα είλαη αμηφπηζηνο δηφηη δελ βαζίδεηαη ζε 

θάπνην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην πνπ καο νδεγεί ζε ζσζηή απφθαζε π.ρ. ζην 1 %a  ησλ 

πεξηπηψζεσλ. πλήζσο γίλεηαη γηα λα πάξνπκε κηα πξψηε επνπηηθή εηθφλα ησλ 

παξαηεξήζεσλ.  

3.3.2 ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΕΖΜΗΧΝ                         

(DISTRIBUTION FITTING – BEST FIT) 

Οη θαηαλνκέο ζθνδξφηεηαο (severity) ηεο ζπλνιηθήο απψιεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιηζεο έρνπλ ζπρλά έλα ζρήκα ην νπνίν δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα κνληεινπνηεζεί 

κε ηηο θνηλέο θαηαλνκέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε ινγηζκηθά παθέηα. ηε γθάκα ησλ 

κηθξφηεξσλ δεκηψλ θαη γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή νη παξαηεξνχκελεο ππθλφηεηεο ζπρλά 

θαίλνληαη θάπσο ζαλ αζχκκεηξεο θακπχιεο ζρήκαηνο θακπάλαο, φπνπ θιείλνπλ ζεηηθά 

ινμά. Απηφ δελ είλαη έλα πξφβιεκα απφ κφλν ηνπ, θαζψο αξθεηά γλσζηά κνληέια, φπσο 

ε Gamma ή ε θαλνληθή ινγαξηζκηθή θαηαλνκή έρνπλ κηα ηέηνηα κνξθή. Δλαιιαθηηθά, 

νη θαηαλνκέο φπσο ε Δθζεηηθή θαίλεηαη λα είλαη πην θαηάιιειεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ππάξρεη θζίλνπζα ππθλφηεηα. Δλψ, αλ πεξηνξηζηεί ε πξνζαξκνγή γηα ηηο πνιχ 

κεγάιεο απψιεηεο ε θαηαλνκή Pareto, ή παξαιιαγέο ηεο, ζπρλά θαίλεηαη λα είλαη ε 

θαιχηεξε επηινγή (Fackler, 2013).  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο δνθηκέο δηάθνξσλ θαηαλνκψλ γξαθηθά 

πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία φπσο: ε normal (θαλνληθή θαηαλνκή), ε 

lognormal (ινγαξηζκηθή θαλνληθή), ε Gamma, ε Beta, ε Pareto, ε Pearson, ε 

Exponential (Δθζεηηθή θαηαλνκή) θαζψο θαη θάπνηεο εθδνρέο ηνπο5. 

 

                                                                 
5
 Ζ γξαθηθή αλάιπζε ησλ θαηαλνκψλ αιιά θαη νη ζηαηηζηηθέο ησλ Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi-

Squared πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηα δεδνκέλα ησλ δεκηψλ έγηλαλ κε ην παθέην αλάιπζεο Easyfit  5.5 professional: Σν EasyFit είλαη έλα 

ινγηζκηθφ αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγήο πξνζνκνηψζεσλ πνπ «ηαηξηάδεη» ηηο θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο ζην δείγκα ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ηνπ δίλνληαη. Δπηιέγεη ην θαιχηεξν κνληέιν εθαξκνγήο ζηα δεδνκέλα γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε ιήςε ησλ βέιηηζησλ 

απνθάζεσλ. Σν EasyFit κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο stand-alone εθαξκνγή ησλ Windows ή κε ην Microsoft Excel θαη ινηπά 

εξγαιεία πξνζνκνίσζεο πνπ βαζίδνληαη ζην Excel, αθήλνληαο ηηο πνιχπινθεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο π ίζσ απφ ηα παξαζθήληα. 

Βξίζθεηαη ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν κε δνθηκαζηηθή πεξίνδν 30 εκεξψλ.  
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Γξάθεκα 3.3.2.1: Ηζηφγξακκα Pearson 5 

 

 

Γξάθεκα 3.3.2.2: Ηζηφγξακκα Lognormal 
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Γξάθεκα 3.3.2.3: Ηζηφγξακκα Lognormal (3P) 

 

 

Γξάθεκα 3.3.2.4: Ηζηφγξακκα Normal  
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Γξάθεκα 3.3.2.5: Ηζηφγξακκα - Pareto 

 

 

Γξάθεκα 3.3.2.6: Ηζηφγξακκα – Generalized Pareto 
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Γξάθεκα 3.3.2.7: Ηζηφγξακκα – Beta 

 

Γξάθεκα 3.3.2.8: Ηζηφγξακκα – Exponential 
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Γξάθεκα 3.3.2.9: Ηζηφγξακκα – Burr 

 

Γξάθεκα 3.3.2.10: Ηζηφγξακκα – Weibull 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη κε ηελ βνήζεηα ησλ test Kolmogorov-

Smirnov6, Anderson-Darling7, Chi-Squared8 νη ζηαηηζηηθέο ηηκέο ησλ πξψησλ ηξηψλ 

θαηαλνκψλ αλάκεζα ζε 20 θαηαλνκέο πνπ παξάρζεθαλ απφ ην πξφγξακκα Easyfit 5.5 

professional, γηα ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο (βι. Παξάξηεκα - 

Πίλαθαο 1. Βest Fit δεκηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Easyfit 5.5 professional). Οη 

20 θαηαλνκέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα Easyfit 5.5 professional απνηεινχλ 

πξνεπηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ηξείο ειέγρνπο, νη θαηαλνκέο 

παξνπζηάδνληαη κε ζεηξά θαηάηαμεο σο πξνο ηε πξνζαξκνγή ηνπο. 

Πίλαθαο 3.3.2: Best fit ησλ δεκηψλ κε ηε ρξήζε ηξηψλ test 

  Distribution  Kolmogorov-Smirnov Distribution 
Anderson-

Darling Distribution Chi-Squared 

    Statistic P-Value   Statistic   Statistic P-Value 

Degree of 

Freedom 

1 Burr 0,08549 0,00000099493 Burr 10,004 Burr 74,954 0,000000000001614 9 

2 Pearson 5  0,08645 0,00000071610 Burr (4P) 10,292 Burr (4P) 85,009 0,000000000000016 9 

3 Burr (4P) 0,08698 0,00000059631 
Pearson 5 

(3P) 15,274 Johnson SB 191,33 0 9 

 

ηνλ πίλαθα 3.3.2, βιέπνπκε ηηο ζηαηηζηηθέο ηηκέο γηα ηνπο ειέγρνπο 

Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling θαη Chi-Squared πνπ έδσζε ην πξφγξακκα 

Easyfit 5.5 professional, γηα ηηο ηξεηο πξψηεο θαηαλνκέο. Γειαδή, κε ηε ζεηξά 

θαηάηαμεο ηεο θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ησλ δεκηψλ φπνπ ηηο θαηαηάζζεη 

                                                                 
6 Σν ηεζη Kolmogorov-Smirnov είλαη ηεζη θαιήο πξνζαξκνγήο φπνπ εθαξκφδεηαη ζε πνζνηηθέο κεηαβιεηέο θαη ειέγρεη 

αλ ε παξαηεξνχκελε ζπλάξηεζε αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο ζπκπίπηεη κε θάπνηα εθ ησλ γλσζηψλ 𝐹0(𝑥). 

7 Σν ηεζη Anderson-Darling είλαη έλα ζηαηηζηηθφ ηεζη γηα ην αλ έλα δείγκα δεδνκέλσλ πξνέξρνληαη απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή πηζαλφηεηαο. ηελ βαζηθή ηνπ κνξθή, ν έιεγρνο ππνζέηεη φηη δελ ππάξρνπλ παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα 

εθηηκεζνχλ ζηελ θαηαλνκή πνπ εμεηάδεηαη. Χζηφζν, ε δνθηκαζία πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε δνθηκή ζε κηα νηθνγέλεηα 

θαηαλνκψλ φπνπ νη παξάκεηξνη ησλ θαηαλνκψλ πξέπεη λα εθηηκνχληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ή θξίζηκεο 

ηηκέο. Όηαλ εθαξκφδεηαη γηα ηε δνθηκή ηεο εθαξκνγήο ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, είλαη έλα απφ ηα πην 

ηζρπξά ζηαηηζηηθά εξγαιεία γηα ηελ αλίρλεπζε πεξηζζφηεξσλ απνθιίζεσλ απφ ηελ θαλνληθφηεηα.  

8
 Ο έιεγρνο Chi-square (ρ

2
) ηεζη βαζίδεηαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θάζε θαηεγνξία 

(observed frequencies), κε ηηο ζπρλφηεηεο πνπ ζα αλακελφηαλ λα ππάξρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο απηέο απφ ηχρε (expected frequencies) . 

Γειαδή, ιεηηνπξγεί σο έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ην πψο ζα αλακελφηαλ λα είλαη ηα δεδνκέλα θαη ην ζπγθξίλεη κε ην πψο είλαη ηα 

δεδνκέλα φπνπ δίλεη κία εθηίκεζε goodness-of-fit .  
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ην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηηο θαιχηεξεο ζηαηηζηηθέο ηηκέο ησλ test ηα νπνία θάλνπλ 

ειέγρνπο ζε δηάθνξα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. Καηά ην Kolmogorov-Smirnov test 

χζηεξα απφ πνιιέο επαλαιήςεηο βξίζθεη ηελ θαηαλνκή Burr σο ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή 

πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα. Γίλνληαο ηελ θαιχηεξε ζηαηηζηηθή ηηκή (κηθξφηεξε) 

0,08549, αθνινπζεί κε ειάρηζηε δηαθνξά ε θαηαλνκή Pearson 5 κε ζηαηηζηηθή ηηκή 

0,08645. Tα άιια δπν test Anderson-Darling θαη Chi-Squared επίζεο δίλνπλ χζηεξα απφ 

πνιιέο επαλαιήςεηο σο θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαηαλνκήο ζηα δεδνκέλα ησλ δεκηψλ 

ηελ θαηαλνκή Burr ηελ νπνία ζεσξνχκε θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή πξνζαξκνγήο ζηα 

δεδνκέλα καο κε ζηαηηζηηθή ηηκή ηνπ ηεζη Anderson-Darling 10,004 θαη 74,954 κε ην 

ηεζη Chi-Squared.  Δλψ, ζηελ δεπηεξή θαη ηξίηε ζέζε βξίζθνληαη νη Burr (4P), Pearson 

5 (3P) θαη Johnson SB (βι. Παξάξηεκα). αλ έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα βιέπνπκε φηη νη 

γεληθεχζεηο θάπνησλ θαηαλνκψλ βειηηψλνπλ αηζζεηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπο κε ρξήζε 

επηπξφζζεησλ παξακέηξσλ. 

Καηανομή Burr 

Πνηα είλαη φκσο ε θαηαλνκή Burr; ζπδεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Burr 

(1942) θαη παξνπζηάζηεθε σο κηα νηθνγέλεηα δχν παξακέηξσλ. Μηα πξφζζεηε 

παξάκεηξνο απηή ηεο θιίκαθαο εηζήρζε απφ ηνλ Tadikamalla (1980). Παξνπζηάδεηαη σο 

κηα επέιηθηε θαηαλνκή πνπ κπνξεί λα εθθξάζεη έλα επξχ θάζκα ζρεκάησλ θαηαλνκήο. 

Ζ θαηαλνκή Burr πεξηιακβάλεη, ή έρεη σο νξηαθή πεξίπησζε, πνιιέο ζπλεζηζκέλεο 

θαηαλνκέο φπσο ε Gamma, θαλνληθή ινγαξηζκηθή (Lognormal), loglogistic, θαη beta 

θαηαλνκέο (αιιά φρη ζρήκαηνο U). Κάπνηεο ζχλζεηεο θαηαλνκέο (compound 

distributions) αληηζηνηρνχλ επίζεο ζηελ θαηαλνκή Burr. Ζ θαηαλνκή Burr έρεη επίζεο 

δχν αζπκπησηηθέο νξηαθέο πεξηπηψζεηο: ηελ θαηαλνκή Weibull θαη ηελ Pareto Σχπνπ Η.  

Ζ αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο (CDF) ηεο θαηαλνκήο Burr είλαη: 

  
1

, , 1 ,  >0,  0,  0,  0

1

F x x

x


     



    
  
     

 ,      (3.1.1) 

φπνπ   θαη   είλαη νη παξάκεηξνη ζρήκαηνο θαη   είλαη ε παξάκεηξνο ηεο θιίκαθαο. 

Δλψ, ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ηεο Burr είλαη: 
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   (3.1.2) 

θαη ε κέζε ηηκή ηεο είλαη:  

                                  
1 1

,1X Beta 
 

 
    

 
 ,                                               (3.1.3) 

φπνπ: 
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 , 

είλαη ε ζπλάξηεζε Beta.  

Δθηηκψληαο ηηο παξακέηξνπο β, k, α γηα ηα δεδνκέλα ησλ δεκηψλ ε ζπλάξηεζε 

ππθλφηεηαο ησλ δεκηψλ πνπ πξνθχπηεη είλαη ε εμήο:    

  

2,34

1,14306
3,34

0,4778204
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34,424

X

f X

X

  

 
 
 

  
     

, 

θαη ε κέζε ηηκή: 

     

 

1 1
0,14306 ,1 0,14306 0,15634,  1,29940

3,34 3,34

28,506.

X Beta X Beta

X


 

       
 

 

 

Οπφηε, ε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηεο θαηαλνκήο (Burr) επάλσ ζηα δεδνκέλα ησλ 

ζπλνιηθψλ δεκηψλ γξαθηθά είλαη ε εμήο: 
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Δπηπιένλ ε θαηαλνκή Burr κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ηθαλνπνηεηηθά ζε έλα επξχ 

θάζκα ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Οη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο 

θαηαλνκήο Burr θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ηεο αζπκκεηξίαο θαη θχξησζεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ζηελ 

πδξνινγία, ηελ αμηνπηζηία θαη ζε κνληέια κε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ. 

Παξαδείγκαηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ κνληεινπνηνχληαη απφ ηελ θαηαλνκή Burr είλαη ην 

εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, νη ηηκέο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο, ην 

ηαμίδη ζην ρξφλν, ηα επίπεδα ησλ πιεκκχξσλ, θαζψο θαη ηα δεδνκέλα απνηπρίαο 9. 

 

Καηανομή Pearson 5 

Ζ θαηαλνκή Pearson ηχπνπ 5, επηλνήζεθε πξφζθαηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ηαηξηάμεη παξαηεξνχκελεο θαηαλνκέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα δεδνκέλα ή απφ Μφληε 

Κάξιν πξνζνκνηψζεηο. Οη ηχπνη πξννξίδνληαλ λα παξέρνπλ θαηαλνκέο γηα ηελ 

πξνζέγγηζε φισλ ησλ κνλνηξνπηθψλ δπλαηνηήησλ, δειαδή, κε αζχκκεηξεο εθηεηακέλεο 

νπξέο.  

Ζ ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ηεο Pearson 5 είλαη: 

 
12

tan 1
1 ,  

2

m
x

vx
f x dx e dx m











 
  

 
  

       

 

                                                                 
9 Πεγή: (http://www.mathworks.com/help/stats/burr-type-xii-distribution.html). 
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Όπνπ v , a , m  θαη   είλαη πξαγκαηηθνί παξάκεηξνη, ην   είλαη κηα ζηαζεξά 

θαλνληθνπνίεζεο πνπ εμαξηάηαη απφ ην m , v  θαη a . Ζ θαηαλνκή Pearson ηχπνπ 5 είλαη 

νπζηαζηηθά κηα αζχκκεηξε εθδνρή ηεο θαηαλνκήο t-Student (φηαλ 0v   έρνπκε ηελ t-

Student θαηαλνκή). Δηδηθφηεξα, γηα κηθξέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ m, νη νπξέο είλαη πνιχ 

καθξχηεξεο απφ εθείλεο ηεο Gaussian (Heinrich, 2004). 

3.3.3 ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΤΦΖΛΧΝ ΚΑΗ ΥΑΜΖΛΧΝ ΕΖΜΗΧΝ 

 

Κάλνληαο ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ κεγάισλ δεκηψλ θαη ησλ κηθξψλ δεκηψλ κε ζεκείν 

αλαθνξάο ην κέγεζνο ηεο δεκηάο ησλ 25.000 επξψ, γίλνληαη νη έιεγρνη θαιήο 

πξνζαξκνγήο γηα ηηο δχν νκάδεο δεδνκέλσλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη 

ηξείο πξψηεο θαηαλνκέο θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ησλ πςειψλ δεκηψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηξία test, δειαδή ηα Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling θαη 

Chi-Squared: 

3.3.3.1 ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΤΦΖΛΧΝ ΕΖΜΗΧΝ 

Πίλαθαο 3.3.3.1: Best fit ησλ Τςειψλ Εεκηψλ 

  Distribution  Kolmogorov-Smirnov Distribution 
Anderson-

Darling Distribution Chi-Squared 

    Statistic P-Value   Statistic   Statistic P-Value Degree of Freedom 

1 Burr 0,05686 0,9257 Burr 0,20443 

Generalized 

Pareto 1,0735 0,95643 5 

2 Gamma (3P) 0,06097 0,98396 

Fatigue Life 

(3P) 0,22018 Gamma (3P) 1,2858 0,93639 5 

3 Pareto 0,06108 0,98367 
Lognormal 

(3P) 0,29987 
Generalized 
Gamma (4P) 1,5342 0,90909 5 

 

ηνλ Πίλαθα 3.3.3.1, βιέπνπκε ηηο ζηαηηζηηθέο ηηκέο ησλ ηξηψλ Kolmogorov-Smirnov, 

Anderson-Darling θαη Chi-Squared test γηα ηξείο θαηαλνκέο θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο. 

Σα test Kolmogorov-Smirnov θαη Anderson-Darling βξίζθνπλ σο θαιχηεξε θαηαλνκή 

πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ησλ πςειψλ δεκηψλ ηελ θαηαλνκή Burr κε ηε κηθξφηεξε 

ζηαηηζηηθή ηηκή, ελψ ην Chi-Squared test βξίζθεη σο θαιχηεξε θαηαλνκή πξνζαξκνγήο 
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ζηα δεδνκέλα ησλ πςειψλ δεκηψλ ηελ θαηαλνκή Generalized Pareto. Αθνινπζνχλ 

δηάθνξεο θαηαλνκέο ακέζσο κεηά ηελ πξψηε επηινγή κε δηαθνξεηηθή ζεηξά. Ζ 

Lognormal ηξηψλ παξακέηξσλ έξρεηαη ζηε Σξίηε ζέζε θαηά ην Anderson-Darling test 

ελψ παξαηεξνχκε φηη ε Pareto, Gamma αιιά θαη νη γεληθεχζεηο ηνπο Generalized 

Gamma, Generalized Pareto έρνπλ πνιχ θαιή πξνζαξκνγή ζηελ ιεγφκελε «νπξά» ηεο 

θαηαλνκήο δειαδή ζηηο πςειέο δεκηέο ηεο εηαηξείαο  (βι. παξάξηεκα).  

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο θαηαλνκέο θαη πψο 

πξνζαξκφδνληαη ζην ηζηφγξακκα ησλ πςειψλ δεκηψλ. Παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο 

θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο Burr αιιά θαη θάπνησλ άιισλ θαηαλνκψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

Burr. ηελ νπζία επηιέρζεθαλ θάπνηεο απφ απηέο πνπ δίλνπλ ηα test σο πξψηεο φπσο ηελ 

Gamma(3p), Generalized Pareto, Lognormal(3p) κε ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή αιιά 

επηπξφζζεηα εηζάγνπκε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή αιιά θαη ηελ απιή Lognormal γηα λα 

θαλεί ε αθαηαιιειφηεηα.  

 

Γξάθεκα 3.3.3.1: Ηζηφγξακκα – Burr (Τςειέο Εεκηέο) 
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Γξάθεκα 3.3.3.2: Πξνζαξκνγή θαηαλνκψλ ζηηο πςειέο δεκηέο 

3.3.3.2 ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΥΑΜΖΛΧΝ ΕΖΜΗΧΝ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ηξείο θαηαλνκέο θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο 

ζηα δεδνκέλα ησλ ρακειψλ δεκηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηξία test, ηα Kolmogorov-

Smirnov, Anderson-Darling θαη Chi-Squared: 

Πίλαθαο 3.3.3.2: Best fit ησλ Υακειψλ Εεκηψλ 

  

Distribution Kolmogorov-Smirnov Distribution 
Anderson-

Darling 
Distribution Chi-Squared 

    Statistic P-Value   Statistic   Statistic P-Value Degree of Freedom 

1 Burr 0,08801 0,000000880 Burr 15,6 Pearson 5   235,51 0,000000000 9 

2 Pearson 6 0,89955 0,000000524 Burr (4P) 16,7 Burr 272,71 0,000000000 9 

3 Pearson 6 (4P) 0,90012 0,000000421 Pearson 5  20,169 Burr (4P) 274,61 0,000000000 9 

 

ηνλ Πίλαθα 3.3.3.2, βιέπνπκε ηηο ζηαηηζηηθέο ηηκέο ησλ ειέγρσλ Kolmogorov-

Smirnov, Anderson-Darling θαη Chi-Squared γηα ηηο ηξείο πξψηεο θαηαλνκέο θαιχηεξεο 

πξνζαξκνγήο. Παξαηεξείηαη φηη, ηα δχν test, Kolmogorov-Smirnov θαη Anderson-

Darling, βξίζθνπλ σο θαιχηεξε θαηαλνκή πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ησλ ρακειψλ 

δεκηψλ ηελ θαηαλνκή Burr κε ηε κηθξφηεξε ζηαηηζηηθή ηηκή, ελψ, ην Chi-Squared test 

Probability Density Function
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δίλεη ηελ Pearson 5. Δδψ, βιέπνπκε ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ θαιχηεξσλ θαηαλνκψλ λα 

θαιχπηνληαη κε δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο απφ φηη ζηηο πςειέο δεκηέο φπσο, ε θαηαλνκή  

Pearson 6. Δλψ, θαηαλνκέο πνπ θαηλφηαλ ζχκθσλα κε ηα test λα έρνπλ ηελ θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ζηηο πςειέο δεκηέο φπσο, ε Generalized Pareto θαη Lognormal(3p), εδψ 

δελ ππάξρνπλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο αιιά έρνπλ πνιχ ρακειή ζέζε θαηαιιειφηεηαο. 

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ε θαηαλνκή ηεο θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο Burr 

ζην ηζηφγξακκα ησλ ρακειψλ δεκηψλ θαη θάπνησλ ελδεηθηηθψλ θαηαλνκψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ πξψηε. Δπηιέρζεθαλ ε Pearson 5 σο δεχηεξε ζηε ζεηξά θαηαιιειφηεηεο ζχκθσλα 

κε ηα test, αιιά θαη θάπνηεο πνπ ήηαλ θαηάιιειεο ζηηο πςειέο δεκηέο. 

 

Γξάθεκα 3.3.3.3: Ηζηφγξακκα – Burr (Υακειέο Εεκηέο) 

 

Γξάθεκα 3.3.3.4: Πξνζαξκνγή θαηαλνκψλ ζηηο ρακειέο δεκηέο 
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3.3.3.3. ΤΓΚΡΗΖ ΥΑΜΖΛΧΝ ΚΑΗ ΤΦΖΛΧΝ ΕΖΜΗΧΝ 

 

Έπεηηα απφ ηε πξνζαξκνγή ησλ δεκηψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ κειεηάκε, ζε 

δηάθνξεο θαηαλνκέο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δεδνκέλα ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ γηα ηηο ρακειέο δεκηέο, ηηο πςειέο δεκηέο αιιά θαη γηα φιν ην 

ραξηνθπιάθην ζπλνιηθά πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζηελ θαηαλνκή Burr, ηελ νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζηελ ππφινηπε εξγαζία. Παξαζέηνπκε παξαθάησ έλα 

ζπγθεληξσηηθφ Πίλαθα ησλ παξακέηξσλ ηεο θαηαλνκήο Burr:  

 

Πίλαθαο 3.3.3.3.1. Παξάκεηξνη ηεο θαηαλνκήο Burr 

 

Παξάκεηξνη Burr 

 

θ α β 

Υαξηνθπιαθίνπ  0,14306 3,34 34,424 

Υακειψλ δεκηψλ (<25.000) 0,17276 3,2791 36,575 

Τςειψλ δεκηψλ (>=25.000) 0,00725 291,4 25266,0 

 

ην ζεκείν απηφ αμίμεη λα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ 

πςειψλ θαη ησλ ρακειψλ δεκηψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο παξαζέηνληαο ηα ζηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα: 

Πίλαθαο 3.3.3.3.2. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ πςειψλ θαη ησλ ρακειψλ δεκηψλ 

 
Μέζε Σηκή 

 
Σππηθή 

Απφθιηζε  
Γηαζπνξά 

Υακειέο Εεκηέο 
(<25.000) 

1.736,42 € Υακειέο Εεκηέο 
(<25.000) 

4.857,25 € Υακειέο 
Εεκηέο 

(<25.000) 

23.592.917,73 

Τςειέο Εεκηέο 
(>=25.000) 

45.440,15 € Τςειέο Εεκηέο 
(>=25.000) 

27.960,27 € 
Τςειέο 
Εεκηέο 

(>=25.000) 

781.776.815,01 
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Απφ ηνλ Πίλαθα 3.3.3.3.2. παξαηεξνχκε φηη ε  κέζε ηηκή ησλ πςειψλ δεκηψλ είλαη 

πεξίπνπ 3,8 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ησλ ρακειψλ δεκηψλ, ε  ηππηθή απφθιηζε ησλ 

πςειψλ δεκηψλ είλαη πεξίπνπ 17,3 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ησλ ρακειψλ δεκηψλ, ελψ ή 

δηαζπνξά ησλ πςειψλ δεκηψλ είλαη πεξίπνπ 3 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ησλ ρακειψλ 

δεκηψλ. Οη πνιχ πςειέο δηαζπνξέο ηφζν γηα ηηο ρακειέο (23.592.917,73) φζν θαη γηα ηηο 

πςειέο δεκηέο (781.776.815,01 €) θαλεξψλνπλ ην πφζν απνκαθξπζκέλεο είλαη νη ηηκέο 

απφ ηε κέζε ηηκή ηφζν γηα ηηο ρακειέο δεκηέο φζν θαη γηα ηηο πςειέο .  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ο – ΥΡΔΟΚΟΠΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

4.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξίαο ηεο 

ρξενθνπίαο αιιά θαη ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο θαη 

ηεο αληαζθάιηζεο. Αθνινπζεί κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο 

παξνπζηάδνληαο δηάθνξεο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία φπνπ κειέηεζαλ ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο κε ηε ρξήζε ηεο 

αληαζθάιηζεο. 

4.2. Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΥΡΔΟΚΟΠΗΑ 

 

Αθνινπζψληαο ηελ αλάιπζε θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ Dickson (2006) γηα ηε ζεσξία ηεο 

ρξενθνπίαο αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ρξεζηκνπνηψληαο αληαζθάιηζε, 

παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξίαο ηεο 

ρξενθνπίαο10. Ζ ζεσξία ηεο ρξενθνπίαο θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε απφ  ηνλ 

Lundberg (1909) θαη αζρνιείηαη κε ην επίπεδν ηνπ πιενλάζκαηνο 11 ηνπ αζθαιηζηή γηα 

έλα ραξηνθπιάθην αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία, ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο, ν αξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ή απνδεκηψζεσλ 

θαζψο θαη ηα πνζά ηνπο. Γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ν αζθαιηζηήο μεθηλά κε θάπνην κε-

αξλεηηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ, εηζπξάηηεη αζθάιηζηξα θαη πιεξψλεη ηηο απνδεκηψζεηο φπσο 

απηέο ζπκβαίλνπλ. Θεσξείηαη δειαδή φηη ππάξρεη αξρηθφ πιεφλαζκα (ή πιεφλαζκα ζε 

κεδεληθφ ρξφλν), ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινπλ νη πειάηεο θαη νη πιεξσκέλεο 

απνδεκηψζεηο. Σν ελδερφκελν ηεο ρξενθνπίαο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο 

πξαγκαηνπνηείηαη εάλ ην πιεφλαζκα ηνπ αζθαιηζηή γίλεη κεδεληθφ ή αξλεηηθφ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ έζνδα ή ππάξρεη έιιεηκκα θαη κπνξεί λα εηπσζεί φηη 

ππάξρεη ρξενθνπία (Dickson, 2006). 

                                                                 
10 Γηα ηελ αλάιπζε ηεο Θεσξίαο ηεο Υξενθνπίαο εθηελψο κε ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ: Dickson D. C. M., (2006)., insurance risk 

and ruin, Chapter 6,7. 

 
11

 Σα θέξδε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ ηα επηβαξπκέλα αζθάιηζηξα πνπ ρξεψλεη ζηνπο θηλδχλνπο. Με 
απνηέιεζκα ηα έμνδα γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ απνδεκηψζεσλ λα είλαη κηθξφηεξα θαηά κέζν φξν. Οπνηφδεπνηε θέξδνο πξνθχπηεη απφ 
ηε παξαπάλσ δηαθνξά είλαη ην πιεφλαζκα.  
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4.3. ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΥΡΔΟΚΟΠΗΑ 

 

Ζ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ζε δηαθξηηφ ρξφλν νξίδεηαη σο: 

   
      Pr 0 γηα θάπνην t, t ,2 ,3 ,...,  δνζέληνο φηη 0 .u U t r r r U u           (4.3.1) 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν (4.3.1), ε ρξενθνπία ζπκβαίλεη κφλν φηαλ ην πιένλαζκα γίλεη 

κηθξφηεξν απφ κεδέλ ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ,2 ,3 ,...r r r . Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα πνζά 

ησλ απνδεκηψζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ππεξβνχλ ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη 

ζπζζσξεπηεί απφ ην αξρηθφ πιεφλαζκα θαη ηα έζνδα απφ ηα αζθάιηζηξα.  

Δπηπιένλ, ε  ,r u t  είλαη ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ζε δηαθξηηφ ρξφλν γηα πεπεξαζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νξίδεηαη σο: 

       , Pr 0 γηα θάπνην s, s ,2 ,3 ,...,r u t U s r r r t    ,                     (4.3.2) 

φπνπ t  είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ r . Δάλ ην t  είλαη κεγάιν, ηφηε ε  ,r u t  είλαη κηα 

θαιή πξνζέγγηζε γηα ηελ  u . 

4.4. ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Δ ΓΗΑΚΡΗΣΟ ΥΡΟΝΟ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα δνχκε ην κνληέιν θηλδχλνπ ζε δηαθξηηφ ρξφλν γηα ην πιεφλαζκα ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. Σν πιεφλαζκα ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή 

n , φπνπ 1,2,3,...,n   ζπκβνιίδεηαη κε ( )dU n  θαη νξίδεηαη σο: 

   
1

( )
n

d i

i

U n u n Z


    γηα 1,2,3,...,n                   (4.4.1) 

φπνπ         

 (0)du U  είλαη ην αξρηθφ πιεφλαζκα ηεο αζθαιηζηηθήο, ή αιιηψο ην πιεφλαζκα 

ηεο ηε ρξνληθή ζηηγκή 0.  

 iZ , νη απαηηήζεηο πξνο ηελ εηαηξεία γηα ην i-ρξνληθφ δηάζηεκα, νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη αλεμάξηεηεο θαη ηζφλνκεο. 
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1

n

i

i

Z


 , δειψλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ απαίηεζεο ηνπ αζθαιηζηή ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα  0,n . 

 Σα έζνδα πνπ έρεη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απφ ηα αζθάιηζηξα αλα κνλάδα 

ρξφλνπ είλαη ίζα κε 1, έηζη ψζηε n  λα είλαη ην ζπλνιηθφ έζνδν ηεο εηαηξείαο 

απφ ηα αζθάιηζηξα κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή n . 

 

Ζ δηαδηθαζία  0( )d nU n 


 θαιείηαη δηαθξηηή δηαδηθαζία πιενλάζκαηνο, κε ηνλ δείθηε d  

λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεισζεί φηη αλαθεξφκαζηε ζηε δηαδηθαζία πιενλάζκαηνο ζε 

δηαθξηηφ ρξφλν.  

 

Γηα απηή ηε δηαδηθαζία πιενλάζκαηνο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ρξενθνπία ζα ζπκβεί εάλ 

ην πιεφλαζκα πέζεη ζην κεδέλ ή θάησ ηνπ κεδελφο . Αθφκα, ε ηπραία κεηαβιεηή ,d u  

νλνκάδεηαη ρξφλνο ρξενθνπίαο θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

  , min 1: 0d u dn U n    ,                                      (4.4.2)           

 

φπνπ ,d u   αλ   0dU n   γηα 1,2,3,...n  . Ζ πηζαλφηεηα ηεο νιηθήο ρξενθνπίαο απφ 

ην αξρηθφ πιεφλαζκα u , πνπ ζπκβνιίδεηαη κε  d u , νξίδεηαη σο:  

 

    ,

1

Pr Pr 0
n

d d u i

i

u u n Z


 
       

 
 , γηα 1,2,3,...n  . (4.4.3) 

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν (4.3.5), ε ρξενθνπία δελ κπνξεί λα ζπκβεί ηε ρξνληθή ζηηγκή 0 αλ 

ην πιεφλαζκα 0u  . 
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4.5. ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΥΡΔΟΚΟΠΗΑ 

 

χκθσλα κε ην θιαζηθφ κνληέιν ηεο ζεσξίαο θηλδχλσλ, ην πιεφλαζκα ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ηε ρξνληθή ζηηγκή  t  δίλεηαη απφ ηνλ εμήο ηχπν: 

 

 
 

1

t

i

i

U t u ct X




                                         (4.5.1) 

 

Δάλ ν αζθαιηζηήο θάλεη κηα αληαζθαιηζηηθή ζπκθσλία πιεξψλνληαο ζηελ 

αληαζθαιίζηξηα εηαηξεία έλα αζθάιηζηξν ζε ζηαζεξφ ξπζκφ, ηφηε ην πιεφλαζκα ηεο 

αζθαιίζηξηαο εηαηξείαο είλαη ην: 

 

               
 

* * *

1

t

i

i

U t u c t X




   , 

 

φπνπ ην *c  νξίδεη ην αζθάιηζηξν (εηζφδεκα) πνπ παίξλεη ν αζθαιηζηήο ζηελ κνλάδα 

ηνπ ρξφλνπ, θαη ην *

iX  νξίδεη ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ πιεξψλεη ν αζθαιηζηήο γηα 

ηελ i -νζηή δεκία. Οη ηπραίεο κεηαβιεηέο * * *

1 2, ,..., nX X X  είλαη αλεμάξηεηεο θαη 

ηζφλνκεο κεηαμχ ηνπο θαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ  t . Ο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο γηα 

ηνλ αζθαιηζηή νξίδεηαη κφλν φηαλ ην  * *

1c X  θαη ε ξνπνγελλήηξηα *
iX

  ππάξρεη 

θαη είλαη ν κνλαδηθφο ζεηηθφο αξηζκφο (ξίδα)  *R  έηζη ψζηε  

 

                
* ** * R Xc R e    . 

 

Ζ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο γηα ηνλ αζθαιηζηή είλαη άλσ θξαγκέλε απφ ηελ πνζφηεηα 

*R ue
(αληζφηεηα ηνπ Lundberg). 
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4.6. ΔΜΠΔΡΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΥΡΔΟΚΟΠΗΑ ΜΔ 

ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

Όπσο εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο ε πξψηε αλαθνξά ζηε ζεσξία ηεο ρξενθνπίαο 

ρξνλνινγείηαη ην 1909 απφ ηνλ Lundberg. Χζηφζν, ζην πξφζθαην παξειζφλ έρεη 

αλαπηπρζεί κηα ζεηξά λέσλ ηερληθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ ρεηξηζκφ ηεο ζεσξίαο ηεο 

ρξενθνπίαο θαη είλαη αθφκε πην ζπλεπή ζε απηήλ (βι. γηα παξάδεηγκα Albrecher and 

Haas, 2011).  

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

αληαζθάιηζεο ζηελ πηζαλφηεηα ηεο απφιπηεο θαηαζηξνθήο/ρξενθνπίαο ελφο 

αζθαιηζηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Μεξηθνί ζπγγξαθείο απφ απηνχο πνπ αζρνιήζεθαλ 

εθηελψο κε ην ζέκα είλαη ν Gerber (1979), ν Waters (1983), ε Centeno (1986) θαη ν 

Hesselager (1990). Δπηθεληξψζεθαλ ζηελ επίδξαζε ηεο αληαζθάιηζεο ζηελ πηζαλφηεηα 

ρξενθνπίαο ρξεζηκνπνηψληαο αλαπξνζαξκνζκέλνπο ζπληειεζηέο θαη βξήθαλ ηχπνπο γηα 

ηηο αληαζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο. Αλαιπηηθφηεξα θαηέιεμαλ ζηελ παξαδνρή φηη κε ηε 

δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ πιενλάζκαηνο πνπ κεγηζηνπνηεί (maximises the value) ηελ αμία 

ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ηηκή ηνπ άλσ 

θξάγκαηνο(νξίνπ) θαηά ηνλ Lundberg γηα ηελ πηζαλφηεηα ηεο ρξενθνπίαο. ην 

παξειζφλ ε πηζαλφηεηα ηεο ρξενθνπίαο δελ ήηαλ εχθνιν λα ππνινγηζηεί, σζηφζν ε 

πξφζθαηε εμέιημε ησλ αξηζκεηηθψλ αιγνξίζκσλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο θαζηζηνχλ ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο πην εθηθηφ. 

Ζ Centeno (1986) ρξεζηκνπνίεζε έλαλ αιγφξηζκν πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ 

Panjer (1986) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο  ρξενθνπίαο, ελζσκαηψλνληαο ηελ 

αληαζθάιηζε. ηελ νπζία έδεημε κε κεξηθά παξαδείγκαηα φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο αληζφηεηαο θαηά Lundberg. 

Αλαθέξεη φηη θαη νη δχν ζεσξνχληαη σο ζπλαξηήζεηο ηνπ επηπέδνπ ζπγθξάηεζεο 

(retention level), εθφζνλ ην απνηέιεζκα πνπ δίλνπλ δελ είλαη πνιχ κηθξφ. Οη 

Steenackers θαη Goovaerts (1992) εμεηάδνπλ επίζεο ηελ επίδξαζε ηεο αληαζθάιηζεο 

ζηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ζε δηαθξηηφ θαη ζπλερή ρξφλν. Χζηφζν, ην πξσηαξρηθφ 

ηνπο κέιεκα ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί ε βέιηηζηε κνξθή ηεο αληαζθάιηζεο θαη φρη ην 

βέιηηζην επίπεδν δηαηήξεζεο ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ αζθαιηζηή ζε ζεηηθέο ηηκέο .  
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Οη Dickson and Waters (1994) ρξεζηκνπνίεζαλ έλα δηαθνξεηηθφ αιγφξηζκν γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο. Τπνιφγηζαλ ινηπφλ δηάθνξεο πηζαλφηεηεο 

κεηά ηελ αληαζθάιηζε πξνζαξκφδνληαο  ηνλ αιγφξηζκν ηνπ De Vylder θαη Goovaerts 

(1988) ελψ, έθαλαλ δηάθνξεο εθηηκήζεηο κέζσ ηεο κεηαζρεκαηηζκέλεο δηαδηθαζίαο 

Gamma. Οη Walhin and Paris ην 2000, ππνιφγηζαλ ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ζε έλα 

κνληέιν θηλδχλνπ ζε δηαθξηηφ ρξφλν κε ηε ρξήζε επαλαιεπηηθψλ ή αλαδξνκηθψλ 

κεζφδσλ. 

Ζ Μata (2000), αλέπηπμε κηα κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλνκήο 

ησλ ζπλνιηθψλ απσιεηψλ γηα δχν ή πεξηζζφηεξα δηαδνρηθά ζηξψκαηα ησλ δεκηψλ φηαλ 

ππάξρεη έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο επαλεγγξαθήο. Αθφκε, εθάξκνζε θάπνηεο 

ηδηφηεηεο γηα δηαθνξεηηθέο αξρέο ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ γηα ηελ Excess of Loss 

αληαζθάιηζε κε δσξεάλ ή επί πιεξσκή ηεο επαλεγγξαθήο γηα δχν ή πεξηζζφηεξα 

ζηξψκαηα ησλ δεκηψλ.  

Οη Albrecher and Haas (2011), πξνζπάζεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε πηζαλφηεηα 

ρξενθνπίαο ζε έλα κνληέιν θηλδχλνπ ζε ζπλερή ρξφλν. ε έλα πξψην βήκα δείρλνπλ φηη 

ε ηδέα ηεο εθαξκνγήο κηαο ληεηεξκηληζηηθήο Markov δηεξγαζίαο (piecewise 

deterministic Markov processes - PDMP) επηηξέπεη κία θαηάιιειε Μαξθνβηαλή 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πιενλάζκαηνο ηνπ αληαζθαιηζκέλνπ κε ηελ πξνζζήθε ηεο 

αληαζθαιηζηηθήο θάιπςεο σο κηα άιιε δηάζηαζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ο –ΤΓΚΡΗΖ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΥΖΜΑΣΧΝ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην αξρηθά γίλεηαη κηα αλαθνξά πεξί θεξεγγπφηεηαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο νδεγίεο 

λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ φζν αλαθνξά ηελ αληαζθάιηζε αιιά θαη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ηεο αληαζθάιηζεο φπνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ε κέηξεζε θαη 

εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. Μεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ε 

εθηελήο αλάιπζε ησλ βέιηηζησλ ζηξαηεγηθψλ αληαζθάιηζεο πνπ αθνινπζήζεθαλ  

(αλαινγηθήο θαη κε αλαινγηθήο), κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ VaR, Tvar θαη δηάθνξσλ 

αξρψλ αληαζθαιίζηξσλ. ηφρνο ε εχξεζε ηνπ θαιχηεξνπ αληαζθαιηζηηθνχ ζρήκαηνο 

γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο 

πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν 2010 έσο 2012. 

5.1. SOLVENCY II – ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ 

ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

 

Σν Solvency II έρεη ζαλ ζηφρν ηνπ ηε δεκηνπξγία ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν 

είλαη βαζηζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο. Ζ δηαρείξηζε 

αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ έρεη εμειηρζεί ζεκαληηθά δεδνκέλνπ φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

πνιιά θαη θαηλνχξγηα αζθαιηζηηθά πξντφληα ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ 

θαηλνχξγηνπο θηλδχλνπο ελψ παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη θαη λέεο κέζνδνη πεξηνξηζκνχ 

ησλ θηλδχλσλ απηψλ. Σν Solvency II, εθηφο απφ ην φηη  εηζάγεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ε νπνία βαζίδεηαη ζε ηξεηο ζπκπιεξσκαηηθνχο ππιψλεο , 

αθνινπζεί επίζεο βαζηθέο αξρέο νη νπνίεο ζπληεινχλ i) ζηελ έγθαηξε αμηνιφγεζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ζηε δεκηνπξγία πξνθίι θηλδχλνπ ησλ εηαηξηψλ απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ησλ ζσζηψλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ ii) ζηελ έγθαηξε επνπηηθή παξέκβαζε ε νπνία κπνξεί λα επέιζεη πξηλ απφ 

κηα θξίζηκε θαηάζηαζε ράξε ησλ απνηξεπηηθψλ κεραληζκψλ (SOLVENCY II and 

Reinsurance, 2007). 
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5.1.1. ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ ΗΗ  

 

Ο κεραληζκφο πξφιεςεο ηεο αθεξεγγπφηεηαο κε ην Solvency II είλαη έλαο 

κεραληζκφο πξφιεςεο γλσζηφο σο «θιηκαθσηή παξέκβαζε» (ladder of intervention). Ο 

κεραληζκφο απηφο πξνβιέπεη ηελ εληνλφηεξε παξέκβαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο κεηαμχ 

ησλ δχν επηπέδσλ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ δειαδή ηνπ SCR – Solvency Capital 

requirement θαη ηνπ MCR – Minimum Capital requirement, ππφ ηελ κνξθή 

θαζνδήγεζεο αιιά θαη πξνηεηλφκελσλ θηλήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

αθεξεγγπφηεηα. Ο κεραληζκφο απηφο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη επηηξέπεη ηελ έγθαηξε 

αιιά θαη ηελ αλάινγε κε ηελ πεξίπησζε παξέκβαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζηε ζσζηή γηα ηελ εηαηξία ρξνληθή 

ζηηγκή. Δπίζεο , νη απαηηήζεηο ηνπ ππιψλα II αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν πνπ πηζαλφ λα 

πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία (internal risk) απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο έλα 

πξνιεπηηθφ κεραληζκφ κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο αθεξεγγπφηεηαο. Ο CEA (Comité 

Européen des Assurances) πηζηεχεη φηη ν απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, αιιά θαη σο 

ραξαθηεξηζηηθά ελζσκαησκέλα ζηελ πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο , απνηεινχλ ηνλ 

θαιχηεξν κεραληζκφ πξφιεςεο ηεο αθεξεγγπφηεηαο (CEA, 2007). 

Γειαδή, ε Οδεγία Solvency II ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πηνζεηεί κηα λέα 

κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ θεξεγγπφηεηαο θαη εηζάγεη δχν 

βαζηθνχο φξνπο: ην MCR (Minimum Capital Requirement ή Διάρηζηε Κεθαιαηαθή 

Απαίηεζε) θαη ην SCR (Solvency Capital Requirement ή Κεθάιαην Φεξεγγπφηεηαο). Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ MCR έρεη σο ζθνπφ ηελ απεηθφληζε ηνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ 

θεξεγγπφηεηαο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θάησ ηνπ νπνίνπ νη αζθαιηζκέλνη θαη 

φινη νη δηθαηνχρνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε κε απνδεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ εάλ ε 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ SCR έρεη σο 

ζθνπφ ηελ απεηθφληζε ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε λα απνξξνθά δεκηέο ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99.5% ζε 

νξίδνληα ελφο έηνπο. Έηζη, ην SCR (θεθάιαην θεξεγγπφηεηαο) είλαη ην επηζπκεηφ 

(optimum) θεθάιαην ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηέρεη κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηελ θεξεγγπνηεηά ηεο 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία Solvency II. Σν απαηηνχκελν θεθάιαην θεξεγγπφηεηαο SCR 

αληηζηνηρεί ζε έλα επίπεδν θεθαιαίνπ ην νπνίν επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα 
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απνξξνθήζεη ζεκαληηθέο απξφβιεπηεο δεκίεο θαη λα παξέρεη εχινγε θάιπςε ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο. Όηαλ κία επηρείξεζε δελ πιεξεί ην SCR, ζα 

πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη ζε εχινγν ρξφλν ην απαξαίηεην θεθάιαην γηα ηελ θάιπςε ηεο 

απαίηεζεο απηήο, κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη εθηθηφ ζρέδην πνπ ζα ππνβάιιεηαη 

πξνο έγθξηζε ζηελ επνπηηθή αξρή (SOLVENCY II and Reinsurance, 2007). 

Ζ Φεξεγγπφηεηα ΗΗ απνηειεί ην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο πνπ ζα δηέπεη ηηο 

αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, βάζεη ελφο ζχγρξνλνπ θαη θαηλνηφκνπ θαζεζηψηνο πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Χο πξψην βήκα, 

εθδφζεθε ε Οδεγία 2009/138/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηνλ Ννέκβξην 2009. ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2013, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία γηα ηελ Οδεγία Omnibus II ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ 

αλσηέξσ Οδεγία, ελζσκαηψλνληαο ξπζκίζεηο γηα ηηο καθξνρξφληεο εγγπήζεηο πνπ 

παξέρνπλ νη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Καζνξίδεη, επίζεο, σο 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο γηα ηε Φεξεγγπφηεηα ΗΗ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2016. χκθσλα κε ην πιαίζην ηεο Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ φηαλ ην πξνθίι ηνπ 

θηλδχλνπ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηηο παξαδνρέο ζηηο 

νπνίεο βαζίδεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο Κεθαιαηαθήο Απαίηεζεο Φεξεγγπφηεηαο , ηφηε ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο πξφζζεησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηηο απαηηήζεηο 

δηαθπβέξλεζεο. Γηφηη, νη ζπγθεθξηκέλεο  απνθιίζεηο εκπνδίδνπλ ηελ εηαηξεία λα 

εληνπίζεη, απνηηκήζεη, παξαθνινπζήζεη δηαρεηξηζηεί θαη λα αλαθέξεη νξζά ηνπ 

θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπ εθηίζεηαη. Γεγνλφο απνηειεί φηη εληφο ηνπ 2014 αιιά θαη ηνπ 

2015 νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα ππφθεηληαη ζε αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ 

θαηαζηάζεσλ θαη αληίζηνηρσλ δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ πξνζηαζία θεξεγγπφηεηαο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (ΓΔΗΑ, 2012). Κάπνηεο απφ ηηο αζθήζεηο απηέο έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην 2014.  

Ζ αληαζθάιηζε είλαη έλα παλίζρπξν εξγαιείν γηα ηελ κείσζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζεκεηψλνληαη θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα επηηχρεη ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Απηφ είλαη ηθαλφ 

κφλν αλ ην απνηέιεζκα ηεο αληαζθάιηζεο είλαη επαξθψο αλαγλσξηζκέλν αθφκα θαη 
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ζηνλ ππνινγηζκφ κηαο Κνηλήο Πξνζέγγηζεο (standard approach) ηνπ Solvency II γηα ηηο 

ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο (MCR) θαη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ 

Solvency (SCR). Ο ππνινγηζκφο ηεο κείσζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ιφγσ ηεο 

αληαζθάιηζεο (αλαινγηθήο θαη κε αλαινγηθήο) απαηηεί κεγάιν επίπεδν 

πνιππινθφηεηαο αλ εθαξκνζηεί ε Κνηλή Πξνζέγγηζε (standard approach). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο κείσζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο κε αλαινγηθήο αληαζθάιηζεο (π.ρ. excess of loss ή stop loss) 

δελ κπνξεί λα νξηζηεί γξακκηθά απφ ηελ θαηαλνκή ησλ ηζηνξηθψλ δεηθηψλ δεκίαο γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν ραξηνθπιάθην. Γηα παξάδεηγκα, κία αληαζθάιηζε excess of loss 

νξίδεηαη βάζεη είηε κηαο κνλαδηθήο δεκίαο είηε ηεο ζπγθέληξσζεο δεκηψλ. Ζ επηδξαζή 

ηεο ινηπφλ ζηε γεληθή εηθφλα ηεο κεηαβιεηφηεηαο, δειαδή ζηε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ underwriting (θέξδε/δεκίεο) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ραξηνθπιάθην, εμαξηάηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, φπσο φξηα, νξηζκνχο ησλ 

θηλδχλσλ ή ηνπ γεγνλφηνο δεκίαο, ην κέγεζνο ηνπ αληαζθαιηζηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, 

θιπ. Απφ ηε άιιε, κηα αληαζθάιηζε stop loss παξάγεη κηα απεπζείαο κείσζε ηεο 

πηεηηθφηεηαο (volatility) ζην δείθηε δεκηψλ ελφο ραξηνθπιαθίνπ , ζπλεπψο είλαη πην 

εχθνιν λα εμνκνησζεί θαη λα είλαη νξαηά ηα απνηειεζκαηά ηεο γηα ηελ κείσζε ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. ε αληηδηαζηνιή κε ηηο κε αλαινγηθέο αληαζθάιεηεο, νη 

αλαινγηθέο (quota share and surplus) επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, αιιά 

δελ έρνπλ θαλέλα ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ θαηαλνκή ηνπ δείθηε δεκηψλ. Οη 

ζπκβάζεηο quota share απιψο κεηαθέξνπλ κία ζπγθεθξηκέλε αλαινγία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζηα βηβιία ηνπ αληαζθαιηζηή.  Ζ αλαγλσξηζή ηνπο ζε έλα ζχζηεκα 

θεξεγγπφηεηαο δελ απνηειεί ηίπνηε άιιν απφ ηελ κείσζε ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο 

ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, δειαδή ζην πνζφ ην νπνίν δηαηεξεί ε εηαηξία.  

 

 Ζ θεθαιαηαθή «αλαθνχθηζε» ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ ππάξρνπζα 

αληαζθάιηζε κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:  

 Με ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαζαξψλ δεηθηψλ δεκίαο κε βάζε ηε ζεκεξηλή    

αληαζθαιηζηηθή δνκή. Αλ θαη ν ππνινγηζκφο απηφο είλαη πεξίπινθνο απνηειεί 

κηα αμηφπηζηε ιχζε.  

 Γηα πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά δεδνκέλα γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ, ην απνηέιεζκα ηεο αληαζθάιηζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

ρξεζηκνπνηψληαο αιεζνθαλή ζελάξηα. ε θάζε πεξίπησζε, ε ρξεζηκνπνίεζε 
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ηέηνησλ ππνινγηζκψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχπινθα πξνβιήκαηα θαη ζε 

απηφ ην ζεκείν είλαη δχζθνιν λα ππνδεηρζεί ε ζσζηή κέζνδνο. Μηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία φκσο ζα πξέπεη λα νξηζηεί απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Solvency II.  

 Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ―as if‖ ζπγθεληξσηηθνί δείθηεο , νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κε ην λα εθαξκνζηνχλ νη λέεο αληαζθαιηζηηθέο 

δνκέο ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ 

ππνινγηζκψλ ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί κε πιήξε ιεπηνκέξεηα ψζηε έλα 

αλεμάξηεην ηξίην κέξνο λα κπνξεί λα ηνπο αμηνινγήζεη θαη λα ηνπο θαηαλνήζεη 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή (SOLVENCY II and Reinsurance, 2007).  

5.1.2. ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ηεο αληαζθάιηζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ δηκεξή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ εθρσξέα ηνπ θηλδχλνπ, δειαδή ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαη ηνπ 

αληαζθαιηζηή. Ο αζθαιηζηήο κεηαθέξεη έλα κέξνο ησλ θηλδχλσλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

ζηνλ αληαζθαιηζηή. Όκσο, ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν αζέηεζεο απφ ηνλ αληαζθαιηζηή, ν 

αζθαιηζηήο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη θεθάιαην ψζηε λα θαιχςεη ην λ επηπιένλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη. πλεπψο, θαη ε κεηαθνξά θηλδχλνπ θαζψο θαη 

ν επηπιένλ πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ απηή ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηνχλ ζηελ θεθαιαηαθή απαίηεζε θεξεγγπφηεηαο πξνζκεηξψληαο ηα επίπεδα 

δηαζπνξάο θαη νηθνλνκηθήο δχλακεο ηνπ θάζε αληαζθαιηζηή. Ζ αμηνιφγεζε ελφο 

αληαζθαιηζηή επεξεάδεη απεπζείαο ηελ θεθαιαηαθή απαίηεζε ελφο αζθαιηζηή, άξα 

απνθηνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα νη αληαζθαιηζηέο κε θαιχηεξεο αμηνινγήζεηο.  

5.2 ΒΔΛΣΗΣΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ VaR, TVaR ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΡΥΔ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΡΧΝ 

 

 ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη ε αλάιπζε δπν αληαζθαιηζηηθψλ ζρεκάησλ κε 

ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ηεο βέιηηζηεο αληαζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. Ζ πεξίνδνο θάιπςεο είλαη νη δεκηέο ηξηψλ εηψλ, δειαδή απφ ην 

2010 έσο θαη ην 2012. Δλψ, νη αληαζθαιίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε Quνta 

Share (αλαινγηθή αληαζθάιηζε) θαη ε Excess of Loss (κε αλαινγηθή αληαζθάιηζε). Με 
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ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ αξρψλ ππνινγηζκνχ ησλ αζθάιηζηξσλ βξίζθεηαη ην πιεφλαζκα 

(Insurer’s surplus) ηνπ αζθαιηζηή ζε θάζε αληαζθάιηζε ελψ, ρξεζηκνπνηψληαο 

θξηηήξηα φπσο ην VaR (Value at Risk) γηα θάζε αξρή αληαζθαιίζηξνπ θαη αληαζθάιηζε 

θαηαγξάθεηαη ε βέιηηζηε αληαζθάιηζε.  

5.2.1. ΚΡΗΣΖΡΗΑ VaR ΚΑΗ TVaR 

 

Οη θξηηηθέο ηηκέο (critical values) VaR θαη Tvar είλαη δεκνθηιείο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιηζεο γεληθά θαη ζηνπο αλαινγηζηηθνχο θχθινπο εηδηθφηεξα. Ζ θξηηηθή ηηκή ηεο 

VaR είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα πξνθχςεη κηα «θαθή» έθβαζε ζε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε πηζαλφηεηα, αο πνχκε 1%. Δλψ, ε θξηηηθή ηηκή Tvar είλαη ε κέζε ηηκή 

φισλ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα είλαη «ρεηξφηεξα» απφ ην πξνθαζνξηζκέλν «Καθφ» 

απνηέιεζκα (Lampaert θαη Walhin, 2005).  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο VaR απαηηείηαη ε θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζηνλ επηιεγκέλν ρξνληθφ νξίδνληα. Ζ θαηαλνκή κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

είηε απφ ηζηνξηθά δεδνκέλα είηε ππνζέηνληαο φηη αθνινπζεί θαλνληθή ή άιιε θαηαλνκή. 

Ζ VaR είλαη ε απφζηαζε ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ πξψηνπ 

εθαηνζηεκνξίνπ γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99%, ελψ ν ηχπνο θαζνξίδεηαη σο:  

 

VaR = Expected Profit/Loss – Worst Case Loss at 99% Confidence Level 

Δλψ, ε θξηηηθή ηηκή Tvar βξίζθεηαη σο ε κέζε ηηκή φισλ ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ ζα είλαη «ρεηξφηεξα» απφ ην πξνθαζνξηζκέλν «Καθφ» απνηέιεζκα ηεο VaR. 

χκθσλα κε ηνπο Fu θαη Khury ην 2010, ηα θξηηήξηα VaR θαη Tvar δελ είλαη 

ζπλεπή κε ηελ θνηλή αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ απφ δχν νπηηθέο γσλίεο: 

 

  Ο θφβνο δελ είλαη κφλν γηα ηηο πνιχ ζνβαξέο απψιεηεο, είλαη επίζεο θαη γηα 

κηθξφηεξεο απψιεηεο (Bodoff, 2009).  

 Οη θνξείο πνπ ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν δελ δπγίδνπλ ηνλ θίλδπλν απψιεηαο κε έλα 

γξακκηθφ ηξφπν θαη απηφ είλαη πεξηζζφηεξν αλεζπρεηηθφ γηα ηε ζπρλφηεηα ησλ 

κεγάισλ δεκηψλ απφ φηη γηα ηηο κηθξφηεξεο. Με άιια ιφγηα, ε αληίιεςε ηνπ 
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θηλδχλνπ είλαη εθζεηηθή θαζψο απμάλεηαη ην κέγεζνο ηεο απψιεηαο, ελψ ηα θξηηήξηα 

VaR θαη Tvar αληηιακβάλνληαη θαη ππνινγίδνπλ ηελ αμία ζε θίλδπλν γξακκηθά. 

5.2.2 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΔΛΣΗΣΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 

ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

 

Κάπνηεο εηαηξείεο ζηελ πξάμε ρξεζηκνπνηνχλ βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο κε 

ζπλδπαζκφ αληαζθαιίζεσλ, δειαδή αλαινγηθήο θαη κε αλαινγηθήο, φπσο ηελ Quota 

share θαη stop loss/excess of loss. Απηή ε κνξθή ηεο αληαζθάιηζεο έρεη ζπδεηεζεί απφ 

ηνπο Centeno (1985, 1986, 2002 (α), 2002 (β)), Kaluszka (2001), Schmitter (2001), Cai 

θαη Tan (2007), Cai et al. (2008), θαη πνιινχο άιινπο. Γειαδή ζε απηή ηελ κνξθή 

αληαζθάιηζεο, ππάξρεη έλα φξην δηαηήξεζεο M θαη κηα αλαινγία α. Όηαλ κηα απαίηεζε 

Υ ιάβεη ρψξα ε πξψηε αζθαιηζηηθή θαηαβάιιεη ην πνζφ ησλ α*Υ ή ην πνζφ M, φπνην 

είλαη ην κηθξφηεξν, θαη ε αληαζθαιηζηή πιεξψλεη ην ππφινηπν πνζφ.  

Οη Gajek and Zagrodny (2004), επέιεμαλ κηα ζηξαηεγηθή κε κηα ζπλδπαζηηθή 

ζχκβαζε αλαινγίαο θαη κε αλαινγίαο , ε νπνία ήηαλ ν ζπλδπαζκφο ηεο stop- loss θαη 

Quota share αληαζθάιηζεο φπνπ ηζρπξίζηεθαλ φηη είλαη ε βέιηηζηε ζχκβαζε, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο. Οη Ignatov et al. (2004) εξεχλεζαλ ηα βέιηηζηα επίπεδα ζπγθξάηεζεο 

δίλνληαο ηε ζπλάξηεζε επηβίσζεο ηνπ αζθαιηζηή θαη αληαζθαιηζηή. 

Οη Cai θαη Tan (2007) αλέπηπμαλ δχν λέα κνληέια βέιηηζηεο αληαζθάιηζεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε εηδηθψλ κέηξσλ ηνπ θηλδχλνπ, φπσο ε αμία ζε θίλδπλν 

(Value at Risk-VaR) θαη ππφ φξνπο πξνζδνθία ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ αζθαιηζηή 

conditional tail expectation-CTE. Υξεζηκνπνίεζαλ ηε stop- loss αληαζθάιηζε θαη θάησ 

απφ πξφζζεηεο παξαδνρέο ηεο αξρήο ηνπ πξνζδνθψκελνπ αζθαιίζηξνπ, δεκηνχξγεζαλ 

ηηο ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ χπαξμε ησλ πξσηφηππσλ βέιηηζησλ 

παξαθξαηήζεσλ.  

Οη Cai et al. (2008) γελίθεπζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Cai θαη Tan (2007), 

απνδεηθλχνληαο φηη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα VaR θαη CTE, ε ζχκβαζε stop-loss είλαη 

πξάγκαηη ε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή αληαζθάιηζεο απφ έλα ζχλνιν αληαζθαιίζεσλ.  

Οη Lampaert and Walhin (2005) κειέηεζαλ ηελ βέιηηζηε αλαινγηθή 

αληαζθάιηζε πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ επηζηξνθή ζηνλ θίλδπλν - πξνζαξκνζκέλνπ 
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θεθαιαίνπ RORAC (return on risk-adjusted capital). Ζ πξνζέγγηζε απαηηεί ηελ 

εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ κε βάζε ηα θξηηήξηα VaR  (αμία ζε θίλδπλν) ή 

Tvar (αμία ζε θίλδπλν ηεο νπξάο) ζε κηα κηθξή πξνθαζνξηζκέλε πηζαλφηεηα.  

 

5.2.3. QUOTA SHARE ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

 

ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ αληαζθαιηζηηθνχ ζρήκαηνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Quota Share κέζνδν αληαζθάιηζεο ζηα δεδνκέλα ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ καο. Χο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζηή θαη ηνπ αληαζθαιηζηή 

ζηνλ θίλδπλν επηιέγεηαη ηπραία ην 50% δειαδή 0,50c  . Γειαδή, γηα θάζε δεκηά/ 

απαίηεζε πνπ πξνθχπηεη αλαιακβάλνπλ λα θαιχςνπλ απφ 50% ν αζθαιηζηήο θαη ν 

αληαζθαιηζηήο.  

 Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηψλ  

ππνινγηζκέλα ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ κε ηελ αληαζθάιηζε Quota 

Share , ηελ εηθφλα ηνπ αζθαιηζηή θαη ηελ εηθφλα ηνπ αληαζθαιηζηή.  

Πίλαθαο 5.2.3.1 :ηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηψλ κε ηελ αληαζθάιηζε Quota 

Share 

 

Υαξηνθπιαθίνπ Αζθαιηζηή Αληαζθαιηζηή 

Μέζε Σηκή 110.927,39 € 55.463,69 € 55.463,69 € 

Σππηθή Απφθιηζε 81.381,78 € 40.690,89 € 40.690,89 € 

Γηαζπνξά 6.622.994.248,71 € 1.655.748.562,18 € 1.655.748.562,18 € 

 

 ηελ πξψηε ζηήιε παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηψλ 

ζπλνιηθά, ελψ, ζηηο άιιεο δπν ζηήιεο παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ησλ δεκηψλ πνπ 

απνθνκίδεηαη ν αζθαιηζηήο θαη ν αληαζθαιηζηήο αληίζηνηρα. Γίλεηαη εκθαλέο φηη ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζηή θαη αληαζθαιηζηή είλαη ηα ίδηα εθφζνλ ε αλαινγία 

0,5c   ηζρχεη. Έηζη, κεηψλεηαη ν θίλδπλνο/δεκηέο πνπ αλαιακβάλεη ν αζθαιηζηήο θαηά 

50%. 
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5.2.3.1 ΑΡΥΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΧΝ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΣΖΝ QUOTA 

SHARE 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέζν κεληαίν αζθάιηζηξν ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ ηνπ 

αζθαιηζηή θαη ηνπ αληαζθαιηζηή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο γηα δηάθνξεο αξρέο 

ππνινγηζκνχ γηα ηελ αληαζθάιεηα Quota Share ρξεζηκνπνηήζακε ηνπο παξαθάησ 

ηχπνπο πνπ πξνηείλνπλ νη Tan, Weng and Zhang (2010): 

1) Αξρή ηεο Μαζεκαηηθήο Διπίδαο κε πεξηζψξην αζθαιείαο: 

   (1 ) ,X X     φπνπ 0,10  . 

2) Αξρή ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο:                                          

      
1

2X X V X    ,  φπνπ 0,10  . 

3) Μηθηφ Αζθάιηζηξν:                                                      

   
 

 
,

Var X
X X

X


   


φπνπ 0,10  . 

4) Αξρή ηεο Γηαζπνξάο :                                                              

     X X Var X    , φπνπ 0,00001  . 

5) Ζ Αξρή ηεο Ζκη-Γηαζπνξάο:                                    

     
2

X X X X         , φπνπ 0,10  . 

6) Οιιαλδηθή Αξρή:                                                       

     X X X X         , φπνπ 0,10  . 
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ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ ηχπσλ 

ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ πξνηείλνπλ νη Tan, Weng et Zhang (2010): 

Πίλαθαο 5.2.3.1:Μεληαίν κέζν αζθάιηζηξν ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ ηνπ αζθαιηζηή θαη 

αληαζθαιηζηή  

Τπνινγηζκνί Μεληαίνπ Αζθαιίζηξνπ 
   

Αξρέο Τπνινγηζκνχ Υαξηνθπιαθίνπ Αζθαιηζηή Αληαζθαιηζηή 

Αξρή ηεο Μαζεκαηηθήο Διπίδαο κε 

πεξηζψξην αζθαιείαο 122.020,13 € 61.010,06 € 61.010,06 € 

Αξρή ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο 116.099,76 € 58.049,88 € 58.049,88 € 

Μηθηφ Αζθάιηζηξν 116.897,96 € 58.448,98 € 58.448,98 € 

Αξρή ηεο Γηαζπνξάο 177.157,33 € 88.578,67 € 88.578,67 € 

Ζ Αξρή ηεο Ζκη-Γηαζπνξάο 110.927,39 € 55.463,69 € 55.463,69 € 

Οιιαλδηθή Αξρή 110.927,39 € 55.463,69 € 55.463,69 € 

 

ηνλ Πίλαθα 5.2.3.1 παξαηεξείηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πξέπεη 

λα πιεξψζεη ν αζθαιηζηήο θαη αληαζθαιηζηήο γηα ηηο δεκηέο λα κνηξάδνληαη θαηά 50%. 

Καηά κέζν φξν ην αζθάιηζηξν πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη ν αζθαιηζηήο θαη 

αληαζθαιηζηήο είλαη 125.671.66 €.  
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5.2.3.2. INSURER’S SURPLUS ΜΔ ΣΖΝ QUOTA SHARE ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

 

Γηα λα βξεζεί ην πιεφλαζκα/θέξδνο ηνπ αζθαιηζηή ζηελ Quota Share 

αληαζθάιηζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε ηεο δηαδηθαζίαο πιενλάζκαηνο ζην θιαζηθφ 

κνληέιν ηεο ζεσξίαο θηλδχλνπ ζε δηαθξηηφ ρξφλν φπσο ηελ εμίζσζε (4.4.1), κφλν πνπ 

γίλεηαη ε πξνζζήθε θαη άιισλ παξαγφλησλ θαη ηεο αληαζθάιηζεο πνπ δελ ιακβάλεη 

ππφςε ε (4.4.1) φπνπ είλαη ε απιή κνξθή εμήγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πιενλάζκαηνο:  

      
1

1 1 ,
n

n i

i

U u p c e l c


         (5.2.3.2) 

φπνπ:  
nU  είλαη ε ηηκή ηνπ πιενλάζκαηνο γηα ην κήλα  n  

 u  είλαη ην αξρηθφ απφζεκα 

 p  είλαη ην κεληαίν κέζν αζθάιηζηξν 

 e  είλαη ην κεληαίν κέζν έμνδν 

     c  είλαη ε αλαινγία ηεο Quota Share αληαζθάιηζεο  

il  είλαη νη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο πνπ πιεξψλεη ν αζθαιηζηήο γηα ην κήλα i  

Σα ζηνηρεία ηεο εμίζσζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα : 

 

u(0) P γηα ζ=10% e c 

Υαξηνθπιάθην 3.000.000,00 € 3.021.362,00 € 750.000,00 €    0,50 €  

Δηήζην - 1.007.120,67 € 250.000,00 € 
  

Μεληαίν - 83.926,72 € 20.833,33 €   

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα 

ππνινγίζνπκε ηηο παξαπάλσ αξηζκεηηθέο ηηκέο: 

Παξαδνρή 1ε: Οη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ γηα ηνλ αζθαιηζηή κε ηε 

ρξήζε ηεο Quota Share αληαζθάιηζεο κε πνζνζηφ ηδίαο θξάηεζεο c=0,5 αλέξρνληαη ζε 

1.996.693 € γηα ηα ηξία έηε. Αλαδεηνχκε ην αζθάιηζηξν P  πνπ ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε  

0  , κε βάζε ηνλ ηχπν σο:  
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 1

1

0 1 0

1.996.639 750.000 2.746.693,

n

in
i

i

i

P
P l e

l e

P P






       



    






 

φπνπ P  είλαη ην αζθάιηζηξν (έζνδα) θαη 
1

n

i

i

l e


  είλαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ 

απνδεκηψζεσλ (έμνδα), θαη θαηαιήγνπκε ζην φηη ην αζθάιηζηξν πξέπεη λα είλαη 

2.746.693P  € γηα ηα ηξία έηε. 

Παξαδνρή 2ε: Έζησ φηη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία έρεη νξίζεη φηη ζέιεη ην πεξηζψξην 

θέξδνπο ηεο λα είλαη  10%  . Δπνκέλσο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε   

1 1

1

0.10 1 0.10 0.10( )

1.996.693 750.000 0.10(1.996.693 750.000) 3.021.362

n n

i in
i i

i

i

P
P l e l e

l e

P P


 



         



      

 




 

σο πξνο P  θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην αζθάιηζηξν P  πξέπεη λα ηζνχηαη κε 

3.021.362€ γηα ηα ηξία έηε.  

Παξαδνρή 3ε: Σα ιεηηνπξγηθά θαη δηαρεηξηζηηθά έμνδα e  ηεο εηαηξείαο είλαη 750.000 €. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εμίζσζε (5.2.3.2) θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 

αληαζθαιηζηηθφ ζρήκα Quota Share 50% δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ αζθαιηζηή 

θαζψο δίλεη έιιεηκκα  237.665,50 € .  

ην παξαθάησ ρήκα παξνπζηάδεηαη ε Γηαδηθαζία ηνπ Πιενλάζκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ 

αληαζθαιηζηηθνχ ζρήκαηνο Quota Share 50%.  
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ρήκα 5.2.3.2. Γηαδηθαζία ηνπ Πιενλάζκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ αληαζθαιηζηηθνχ 
ζρήκαηνο Quota Share 50% θαη πεξηζψξην αζθαιείαο ζ=10%. 

 

Απφ ην ρήκα 5.2.3.2. παξαηεξνχκε φηη κε ηε ρξήζε αληαζθαιηζηηθνχ ζρήκαηνο Quota 

Share 50% ην πιεφλαζκα ηνπ αζθαιηζηή πέθηεη αηζζεηά θαη καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη δελ είλαη ην θαηάιιειν αληαζθαιηζηηθφ ζρήκα.  

Δλψ, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο ηνπ πιενλάζκαηνο, θαζψο 

απηή κεηαβάιιεηαη ζην ρξφλν παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 5.2.3.2: ηαηηζηηθέο ηηκέο πιενλάζκαηνο αζθαιηζηή  

ηαηηζηηθέο Σηκέο Πιενλάζκαηνο ηνπ Αζθαιηζηή 

Διάρηζηε Σ ηκή 2.762.334,50 € 

Μέγηζηε Σηκή 2.949.694,01 € 

Μέζε Σηκή 2.855.618,15 € 

Γηάκεζνο 2.873.433,13 € 

Σππηθή Απφθιηζε 51.723,72 € 

Γηαζπνξά 2.675.342.744,85 € 

 

Δθηφο απφ ηηο θιαζηθέο ζηαηηζηηθέο ηηκέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια δχν 

θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ αλαθεξζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

βέιηηζηεο αληαζθάιηζεο. Δίλαη ε ζηαηηζηηθή VaR ( αμία ζε θίλδπλν) θαη ε Tvar ( αμία 

ζε θίλδπλν ηεο νπξάο). Ζ θξηηηθή ηηκή ηεο VaR είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα 

πξνθχςεη κηα «θαθή» έθβαζε ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε πηζαλφηεηα φπνπ ζπλήζσο ε 

2.650.000,00 €

2.700.000,00 €

2.750.000,00 €

2.800.000,00 €

2.850.000,00 €

2.900.000,00 €

2.950.000,00 €

3.000.000,00 €
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πηζαλφηεηα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5%. ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ε 

πηζαλφηεηα 1% ελφο αθξαίνπ θηλδχλνπ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ραξηνθπιάθην, νη ηηκέο 

ηνπ VaR(1%) θαη TVaR(1%) είλαη 2.768.341,08€ θαη 2.762.334,50€ αληίζηνηρα.  

5.2.3.3 ΒΔΛΣΗΣΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΖ QUOTA SHARE ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

 

Αθνινπζψληαο ηελ κεζνδνινγία ησλ Tan, Weng et Zhang (2010) γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο Quota Share αληαζθάιηζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα VaR θαη Tvar 

θξηηήξηα έρνπκε ηα εμήο: 

Γηα κηα κε αξλεηηθή ηπραία κεηαβιεηή X  ε αμία ζε θίλδπλν κε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 

1 ' , φπνπ 0 ' 1   νξίδεηαη σο: 

    ' inf : Pr ' .VarX X X x    

Μηα ζρέζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ είλαη φηη:    

       1 1' ' 1 'VarX S X F X      ,        (5.2.3.3.1) 

φπνπ  1S X
 θαη  1F X

 είλαη νη αληίζηξνθεο ζπλαξηήζεηο ηεο ζπλάξηεζεο 

επηβίσζεο  S X  θαη ηεο αζξνηζηηθήο ζπλάξηεζεο θαηαλνκήο  F X . ηελ νπζία 

ςάρλνπκε λα βξνχκε ηελ βέιηηζηε αληαζθάιηζε Quota Share δειαδή ηνλ ζπληειεζηή 

*c  πνζνζηνχ/αλαινγίαο. Έηζη, ςάρλνπκε λα βξνχκε ηνλ βέιηηζην ζπληειεζηή *c  ηεο 

Quota Share φπνπ ηθαλνπνηεί ην αθφινπζν πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο αλάινγα κε ην 

κέηξν ηνπ θηλδχλνπ: 

    *

' '0,1
; min ; .qs qsc

VaR c VaR c 
                  (5.2.3.3.2) 

Γειαδή, αλαδεηείηαη ν ζπληειεζηήο εθείλνο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα 

θηλδχλνπ. Γηα λα βξνχκε ηνλ βέιηηζην ζπληειεζηή ινηπφλ ηεο Quota Share 

αληαζθάιηζεο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο αξρέο ππνινγηζκνχ ησλ αληαζθαιίζηξσλ 

ρξεζηκνπνηήζακε ηηο εμηζψζεηο ησλ Tan, Weng and Zhang (2010): 
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 Ζ Αρτή ηης Γιαζποράς: Ζ βέιηηζηε Quota Share αληαζθάιηζε είλαη κε-ηεηξηκκέλε 

αλ θαη κφλν αλ       1 ' 2 'S X X D X     , φπνπ κε βάζε ην θξηηήξην Var ην 

  1 ' (1%) 2.768.341,08S X VaR   . 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν βέιηηζηνο ζπληειεζηήο αληαζθάιηζεο Quota Share 

δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

      
    

 

1

*
' (2.855.618,15 2.768.341,08) 

0,03
2 ' (2*0,000533 *2.675.342.744,85)

X S X
c

D X





  
   .       (5.2.3.3.3) 

Δθαξκφδνληαο ηελ παξαπάλσ ζπλζήθε ζηα δεδνκέλα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο,    

επηιέγνπκε ' 0,000533   θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ (5.2.3.3.3) ζηα 

δεδνκέλα καο θαηαιήγνπκε ζην φηη ν βέιηηζηνο ζπληειεζηήο αληαζθάιηζεο είλαη ν 

* 3%c  .  

 Ζ Αρτή ηης Ζμί-Γιαζποράς: Ζ βέιηηζηε Quota Share αληαζθάιηζε είλαη κε-

ηεηξηκκέλε αλ θαη κφλν αλ       
21 ' 2 'S X X X X          , φπνπ κε βάζε 

ην θξηηήξην Var ην   1 ' (1%) 2.768.341,08S X VaR    (βι. Πίλαθα 5.2.3.2). 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν βέιηηζηνο ζπληειεζηήο αληαζθάιηζεο Quota Share 

δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

     
    

  

1

*

2

' (2.855.618,15 2.768.341,08)
0,03

(2*0,000548* 2.601.027.668,60)2 '

X S X
c

X X





  
  

 
.        (5.2.3.3.4) 

Δθαξκφδνληαο ηελ παξαπάλσ ζπλζήθε ζηα δεδνκέλα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο,    

επηιέγνπκε ' 0,000548   θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ (5.2.3.3.4) ζηα 

δεδνκέλα καο θαηαιήγνπκε ζην φηη ν βέιηηζηνο ζπληειεζηήο αληαζθάιηζεο θαη κε 

ηε ρξήζε ηεο Αξρήο ηεο Ζκη-Γηαζπνξάο φηη είλαη ν * 3%c  .  
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Πίλαθαο 5.2.3.3: Βέιηηζηνη ζπληειεζηέο αληαζθάιηζεο Quota Share κε ηε ρξήζε 

θξηηεξίνπ VaR θαη δηάθνξσλ αξρψλ αζθαιίζηξσλ. 

Βέιηηζηνο πληειεζηήο Αληαζθάιηζεο γηα ηελ Quota Share 

 Αξρή ηεο Γηαζπνξάο 

c* 3% 

 Ζ Αξρή ηεο Ζκη-Γηαζπνξάο 

c* 3% 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 5.2.3.3 παξαηεξνχκε φηη θαη ε Αξρή ηεο Γηαζπνξάο αιιά θαη ε 

Αξρή ηεο Ζκη-Γηαζπνξάο καο δίλνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. Έηζη, ην βέιηηζην πνζνζηφ 

αλαινγίαο ηνπ αζθαιηζηή ζηηο δεκηέο θαη άξα ζηνλ θίλδπλν είλαη 97%. Λχλνληαο φιν ην 

αληαζθαιηζηηθφ ζρήκα ηεο Quota share κε ηνλ λέν βέιηηζην ζπληειεζηή πξάγκαηη ην 

θέξδνο ηνπ αληαζθαιηζηή φισλ ησλ δεκηψλ ππνινγίδεηαη σο 61.617,28€ ζε ζρέζε κε 

ην έιιεηκκα 237.665,50€ κε αλαινγία ζηηο δεκηέο 50%c  . Δπνκέλσο θαηαιήγνπκε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βέιηηζηνο ζπληειεζηήο αληαζθάιηζεο θάησ απφ ην 

αληαζθαιηζηηθφ ζρήκα Quota Share ηζνχηαη κε * 3%c  , δειαδή ν αζθαιηζηήο 

αλαιακβάλεη λα απνδεκηψζεη ην 97%  ησλ δεκηψλ πνπ έξρνληαη ζηελ αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία θαη εθρσξεί ην 3% ζηελ αληαζθαιηζηηθή εηαηξεία. Δπίζεο, ιχλνληαο ηε ζρέζε:  

1 1

1

0,10 1 0,10 0,10( )

122.050,99 750.000 0,10(122.050,99 750.000) 959.255

n n

i in
i i

i

i

P
P l e l e

l e

P P


 



         



      

 




  

σο πξνο P , γηα 0,10  , 750.000e  θαη 
1

122.050,99
n

i

i

l


 (ζχλνιν δεκηψλ/κήλα) 

έρνπκε: θαηαιήγνπκε ζην φηη ην 959.255P  € γηα φια ην ραξηνθπιάθην, ελψ ην 

κεληαίν ππνινγίδεηαη ζε  26.446P  €     
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ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία ηνπ πιενλάζκαηνο θάησ 

απφ ηελ αληαζθαιηζηηθή ζχκβαζε Quota Share 3%: 

ρήκα 5.2.3.3.ηνραζηηθή δηαδηθαζία ηνπ πιενλάζκαηνο θάησ απφ ηελ αληαζθαιηζηηθή 
ζχκβαζε Quota Share 3% θαη πεξηζψξην αζθαιείαο ζ=10%. 

 

 

 

Απφ ην ρήκα 5.2.3.3. κπνξνχκε εχθνια λα θαηαιάβνπκε φηη ην πιεφλαζκα ηνπ 

αζθαιηζηή κε ηε ρξήζε ηεο αληαζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο Quota Share 3% καο δίλεη πνιχ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηε Quota Share 50% (βι. ρήκα 5.2.3.2.).  

 

5.2.4. EXCESS OF LOSS ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

 

ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ αληαζθαιηζηηθνχ ζρήκαηνο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Excess of Loss κέζνδν 

αληαζθάιηζεο. Χο πνζφ θξάηεζεο ηνπ αζθαιηζηή γηα θάζε δεκηά ζεσξείηαη ην πνζφ 

20.000d   επξψ. Γειαδή ν αζθαιηζηήο αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν κηαο απαίηεζεο έσο 

20.000  επξψ ελψ, ηα ππφινηπα πνζά απαηηήζεσλ άλσ ησλ 20.000 επξψ αλαιακβάλεη λα 

θαιχςεη ν αληαζθαιηζηήο. πλεπψο ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα αληαζθάιηζεο αθνξά κφλν 

ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ άλσ ησλ 20.000 επξψ ζηηο νπνίεο θαη εθαξκφδεηαη ε 

αληαζθάιηζε θαη φρη ζην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

2.960.000,00 €

2.980.000,00 €
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ρξεζηκνπνηείηαη ε αληαζθάιηζε είλαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα 79 απφ ην ζχλνιν ησλ 987 

απαηηήζεσλ.  

 Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηψλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεκηψλ κε ηελ αληαζθάιηζε Excess of Loss, ηελ εηθφλα ηνπ αζθαιηζηή θαη 

ηελ εηθφλα ηνπ αληαζθαιηζηή.  

 

Πίλαθαο 5.2.4: ηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεληαίσλ δεκηψλ κε ηελ αληαζθάιηζε 

Excess of Loss  

 
Υαξηνθπιαθίνπ Αζθαιηζηή Αληαζθαιηζηή 

Μέζε Σηκή 110.927,39 € 72.842,84 € 38.084,55 € 

Σππηθή Απφθιηζε 81.381,78 € 47.107,47 € 34.274,31 € 

Γηαζπνξά 6.622.994.248,71 € 2.219.114.016,27 € 4.403.880.232,43 € 

 

Πίλαθαο 5.2.5: ηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηνκηθψλ δεκηψλ κε ηελ αληαζθάιηζε 

Excess of Loss  

 
Υαξηνθπιαθίνπ Αζθαιηζηή  Αληαζθαιηζηή 

Μέζε Σηκή 4.045,98 € 2.656,88 € 1.389,10 € 

Σππηθή Απφθιηζε 12.580,16 € 6.102,32 € 6.477,84 € 

Γηαζπνξά 158.260.450,19 € 37.238.321,21 € 121.022.128,98 € 

 

ηνλ Πίλαθα 5.2.4 βιέπνπκε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζην ζχλνιν ησλ δεκηψλ θαη 

πψο κνηξάδνληαη ζηνλ αζθαιηζηή θαη αληαζθαιηζηή. Έηζη, κεηψλεηαη ε δηαθχκαλζε θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε απφ ηε κέζε ηηκή ησλ δεκηψλ θαη κεηψλεηαη ην βάξνο ηνπ θηλδχλνπ 

πνπ αλαιακβάλεη ν αζθαιηζηήο. 
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5.2.4.1 ΑΡΥΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΧΝ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΣΖΝ EXCESS 

OF LOSS 

 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέζν κεληαίν αζθάιηζηξν ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ ηνπ 

αζθαιηζηή θαη ηνπ αληαζθαιηζηή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο γηα δηάθνξεο αξρέο 

ππνινγηζκνχ γηα ηελ αληαζθάιηζε Excess of Loss ρξεζηκνπνηήζακε μαλά ηνπο 

παξαθάησ ηχπνπο πνπ πξνηείλνπλ νη Tan, Weng and Zhang (2010): 

1) Αξρή ηεο Μαζεκαηηθήο Διπίδαο κε πεξηζψξην αζθαιείαο: 

   (1 ) ,X X     φπνπ 0,10  . 

2) Αξρή ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο:                                         

      
1

2X X V X    ,  φπνπ 0,10  . 

3) Μηθηφ Αζθάιηζηξν:                                                    

   
 

 

 
,

Var X
X X

X


   


φπνπ 0,10  . 

4) Αξρή ηεο Γηαζπνξάο :                                                           

      X X Var X    , φπνπ 0,00001  . 

5) Ζ Αξρή ηεο Ζκη-Γηαζπνξάο:                                      

     
2

 X X X X         , φπνπ 0,10  . 

6)  Οιιαλδηθή Αξρή:                                                        

      X X X X         , φπνπ 0,10  . 
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ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ ηχπσλ 

ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ πξνηείλνπλ νη Tan, Weng and Zhang (2010): 

Πίλαθαο 5.2.4.1: Μεληαίν κέζν αζθάιηζηξν ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ ηνπ αζθαιηζηή θαη 

αληαζθαιηζηή κε ηελ Excess of  Loss αληαζθάιηζε. 

Τπνινγηζκνί Μεληαίνπ Αζθαιίζηξνπ       

Αξρέο Τπνινγηζκνχ Υαξηνθπιαθίνπ Αζθαιηζηή  Αληαζθαιηζηή 

Αξρή ηεο Μαζεκαηηθήο Διπίδαο κε πεξηζψξην αζθαιείαο 122.020,13 € 80.127,12 € 41.893,01 € 

Αξρή ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο 119.065,57 € 77.553,58 € 41.511,98 € 

Μηθηφ Αζθάιηζηξν 116.897,96 € 75.889,28 € 41.008,68 € 

Αξρή ηεο Γηαζπνξάο 177.157,33 € 95.033,98 € 82.123,36 € 

Ζ Αξρή ηεο Ζκη-Γηαζπνξάο 110.927,39 € 72.842,84 € 38.084,55 € 

Οιιαλδηθή Αξρή 110.927,39 € 72.842,84 € 38.084,55 € 

 

ηνλ Πίλαθα 5.2.4.1 παξνπζηάδνληαη ηα πνζά ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πξέπεη λα 

πιεξψζεη ν αζθαιηζηήο θαη ν αληαζθαιηζηήο γηα ηηο δεκηέο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη 

λα αλαθεξζεί μαλά φηη ε αληαζθάιηζε Excess of Loss δελ αθνξά φιν ην ραξηνθπιάθην 

ησλ δεκηψλ πνπ εθηίζεηαη ε εηαηξεία αιιά κφλν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο νη 

νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα θαη είλαη άλσ ησλ 20.000 επξψ, δειαδή ηηο 79 απαηηήζεηο πνπ 

αληαζθαιίδνληαη θαη φρη φιεο ηηο απαηηήζεηο (987). 
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5.2.4.2. INSURER’S SURPLUS ΜΔ ΣΖΝ EXCESS OF LOSS ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

 

Γηα λα βξεζεί ην πιεφλαζκα/θέξδνο ηνπ αζθαιηζηή ζηελ Excess of Loss αληαζθάιηζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε ηεο δηαδηθαζίαο πιενλάζκαηνο ζην θιαζηθφ κνληέιν ηεο 

ζεσξίαο θηλδχλνπ ζε δηαθξηηφ ρξφλν φπσο ηελ εμίζσζε (4.4.1), κε ηελ πξνζζήθε ησλ 

εμφδσλ θαη ηεο αληαζθάιηζεο Excess of Loss:  

    
1

,
n

n I i R

i

U u p e l p


        (5.2.4.2.1) 

φπνπ: 
nU  είλαη ε ηηκή ηνπ πιενλάζκαηνο γηα ην κήλα  n  

u  είλαη ην αξρηθφ απφζεκα 

Ip  είλαη ην κεληαίν κέζν θαζαξφ αζθάιηζηξν 

e  είλαη ην κεληαίν κέζν έμνδν 

Rp  είλαη ην κεληαίν κέζν αληαζθάιηζηξν  

il  είλαη νη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο πνπ πιεξψλεη ν αζθαιηζηήο γηα ην κήλα i . 

ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα 

ππνινγίζνπκε ηηο παξαπάλσ αξηζκεηηθέο ηηκέο: 

Παξαδνρή 1ε: Οη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ γηα ηνλ αζθαιηζηή κε ηε 

ρξήζε ηεο Excess of Loss αληαζθάιηζεο κε πνζνζηφ ηδίαο θξάηεζεο κέρξη d=20.000€ 

αλέξρνληαη ζε 2.622.342€ γηα ηα ηξία έηε. Αλαδεηνχκε ην αζθάιηζηξν P πνπ ηθαλνπνηεί 

ηελ ζπλζήθε  0  , κε βάζε ηνλ ηχπν σο :   

1

1

0 1 0 2.622.342+750.000 3.372.342 ,
n

in
i

i

i

P
P l e P P

l e






          








φπνπ P  είλαη ην αζθάιηζηξν (έζνδα) θαη 
1

n

i

i

l e


  είλαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ 

απνδεκηψζεσλ (έμνδα), θαη θαηαιήγνπκε ζην φηη ην αζθάιηζηξν πξέπεη λα είλαη 

3.372.342P  € γηα ηα ηξία έηε. 
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Παξαδνρή 2ε: Έζησ φηη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία έρεη νξίζεη φηη ζέιεη ην πεξηζψξην 

θέξδνπο ηεο λα είλαη  10%  . Δπνκέλσο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε: 

  1 1

1

0,10 1 0,10 0,10( )

2.622.342 750.000 0.10(2.622.342 750.000) 3.709.576

n n

i in
i i

i

i

P
P l e l e

l e

P P


 



         



      

 




 

σο πξνο P  θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην αζθάιηζηξν P  πξέπεη λα ηζνχηαη κε 

3.709.576 € γηα ηα ηξία έηε.  

Παξαδνρή 3ε: Σα ιεηηνπξγηθά θαη δηαρεηξηζηηθά έμνδα e  ηεο εηαηξείαο είλαη 750.000 €. 

ηα παξαθάησ ρήκαηα παξνπζηάδνληαη νη Γηαδηθαζίεο ηνπ Πιενλάζκαηνο κε ηε ρξήζε 

ηνπ αληαζθαιηζηηθνχ ζρήκαηνο Excess of Loss γηα d=20.000€ γηα θάζε κηα απφ ηηο 

Αξρέο Τπνινγηζκνχ ηνπ Αζθαιίζηξνπ.  

Σα ζηνηρεία ηεο εμίζσζεο (5.2.4.2.1) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : 

Πίλαθαο 5.2.4.2. Γεδνκέλα Υαξηνθπιαθίνπ  

  u(0) P γηα ζ=10% e d 

Υαξηνθπιάθην 3.000.000,00 € 3.709.576,00 € 750.000,00 € 20.000,00 € 

Δηήζην - 1.236.525,33 € 250.000,00 € 
 

Μεληαίν - 103.043,78 € 20.833,33 € 

 

ρήκα 5.2.4.2:  Πιεφλαζκα - Αξρή ηεο Μαζεκαηηθήο Διπίδαο κε πεξηζψξην αζθαιείαο 
ζηελ Υνl φηαλ d=20.000. 
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2.400.000,00 €

2.500.000,00 €

2.600.000,00 €

2.700.000,00 €

2.800.000,00 €

2.900.000,00 €

Πλεόναςμα - Αρχή τησ Μαθηματικήσ Ελπίδασ με περιθώριο 
αςφαλείασ Χοl 20.000
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ρήκα 5.2.4.2.1: Πιεφλαζκα - Αξρή ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο ζηελ Υνl φηαλ d=20.000. 

 

 

 

ρήκα 5.2.4.2.2: Πιεφλαζκα - Μηθηφ Αζθάιηζηξν ζηελ Υνl φηαλ d=20.000 
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Πλεόναςμα - Μικτό Αςφάλιςτρο Χοl 20.000
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ρήκα 5.2.4.2.3: Πιεφλαζκα- Αξρή ηεο Γηαζπνξάο ζηελ Υνl φηαλ d=20.000 

 

 

ρήκα 5.2.4.2.4: Πιεφλαζκα- Αξρή ηεο Ζκη - Γηαζπνξάο ζηελ Υνl φηαλ d=20.000  
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Πλεόναςμα- Αρχή τησ Διαςποράσ Xol 20.000
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Πλεόναςμα- Αρχή τησ Ημι - Διαςποράσ Xol 20.000
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ρήκα 5.2.4.2.5: Πιεφλαζκα- Οιιαλδηθή Αξρή ζηελ Υνl φηαλ d=20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

2
0

1
0

_
1

2
0

1
0

_
3

2
0

1
0

_
5

2
0

1
0

_
7

2
0

1
0

_
9

2
0

1
0

_
11

2
0

1
1

_
1

2
0

1
1

_
3

2
0

1
1

_
5

2
0

1
1

_
7

2
0

1
1

_
9

2
0

1
1

_
11

2
0

1
2

_
1

2
0

1
2

_
3

2
0

1
2

_
5

2
0

1
2

_
7

2
0

1
2

_
9

2
0

1
2

_
11

Πλεόναςμα- Ολλανδική Αρχή Xol 20.000
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο ηνπ 

πιενλάζκαηνο ηνπ αζθαιηζηή ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηάθνξεο αξρέο ππνινγηζκνχ 

αληαζθαιίζηξσλ: 

Πίλαθαο 5.2.4.2.2: ηαηηζηηθέο Σηκέο Πιενλάζκαηνο  

ηαηηζηηθέο Σηκέο Πιενλάζκαηνο ηνπ Αζθαιηζηή 

  
Αξρή ηεο Μαζεκαηηθήο Διπίδαο 

κε πεξηζψξην αζθαιείαο 
  Αξρή ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο 

Διάρηζηε Σ ηκή 2.512.234,21 € Διάρηζηε Σ ηκή 2.419.586,90 € 

Μέγηζηε Σηκή 2.836.399,78 € Μέγηζηε Σηκή 2.833.826,24 € 

Μέζε Σηκή  2.698.988,95 € Μέζε Σηκή  2.651.378,53 € 

Γηάκεζνο  2.715.336,39 € Γηάκεζνο  2.667.944,30 € 

Σππηθή Απφθιηζε 71.956,87 € Σππηθή Απφθιηζε 95.825,04 € 

Γηαζπνξά 5.177.790.693,52 € Γηαζπνξά 9.182.438.808,10 € 

        

  Μηθηφ Αζθάιηζηξν   Αξρή ηεο Γηαζπνξάο 

Διάρηζηε Σ ηκή 2.359.671,88 € Διάρηζηε Σ ηκή 2.800.056,90 € 

Μέγηζηε Σηκή 2.832.161,93 € Μέγηζηε Σηκή 3.180.014,78 € 

Μέζε Σηκή  2.620.588,86 € Μέζε Σηκή  2.974.765,80 € 

Γηάκεζνο  2.633.826,02 € Γηάκεζνο  2.988.923,56 € 

Σππηθή Απφθιηζε 112.049,70 € Σππηθή Απφθιηζε 104.429,59 € 

Γηαζπνξά 12.555.135.908,04 € Γηαζπνξά 10.905.539.740,71 € 

        

  Ζ Αξρή ηεο Ζκη-Γηαζπνξάο   Οιιαλδηθή Αξρή 

Διάρηζηε Σ ηκή 2.357.901,22 € Διάρηζηε Σ ηκή 878.956,05 € 

Μέγηζηε Σηκή 2.832.112,75 € Μέγηζηε Σηκή            2.791.030,94 €  

Μέζε Σηκή  2.619.678,94 € Μέζε Σηκή             1.859.665,45 €  

Γηάκεζνο  2.632.817,73 € Γηάκεζνο             1.885.394,42 €  

Σππηθή Απφθιηζε 112.535,16 € Σππηθή Απφθιηζε 539.713,16 € 

Γηαζπνξά 12.664.163.261,56 € Γηαζπνξά 291.290.295.087,87 € 
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5.2.4.3 ΒΔΛΣΗΣΟ ΠΟΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ EXCESS OF LOSS 

ΑΝΣΑΦΑΛΗΖ 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία ησλ Tan, Weng et Zhang (2010) (βι. 

Ρroposition 4.2) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο Excess of Loss αληαζθάιηζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην VaR θξηηήξην έρνπκε ηα εμήο: 

 Αρτή ηης Γιαζποράς : Δάλ ππάξρεη κηα ζεηηθή ζηαζεξά d∗ πνπ ηθαλνπνηεί ηελ 

εμίζσζε '' *2  1X d


     , ηφηε ε βέιηηζηε αληαζθάιηζε ππεξβάιινληνο δεκίαο 

είλαη κε-ηεηξηκκέλε (nontrivial) κφλν θαη κφλν αλ: 

      1 '' * * '' * ,S X a d X d D X d


         (5.2.4.3.3) 

φπνπ, επηπιένλ, ην *d  είλαη ην βέιηηζην πνζφ θξάηεζεο.  

Δθαξκφδνληαο ηελ παξαπάλσ ζπλζήθε ζηα δεδνκέλα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο,  

επηιέγνπκε '' 0,00000034  θαη αλαδεηνχκε ην *d  έηζη ψζηε '' *2  1X d


      . 

 Αρτή ηης ημι-Γιαζποράς: Δάλ ππάξρεη κηα ζεηηθή ζηαζεξά *d  πνπ ηθαλνπνηεί ηελ 

εμίζσζε  '' * *2  E 1X d X d
 

    
 

, ηφηε ε βέιηηζηε αληαζθάιηζε 

ππεξβάιινληνο δεκίαο είλαη κε-ηεηξηκκέλε (nontrivial) κφλν θαη κφλν αλ 

     
2

1 '' * * '' * * E ,S X a d X d X d X d

  

           
 (5.2.4.3.4) 

φπνπ, επηπιένλ, ην *d  είλαη ην βέιηηζην πνζφ θξάηεζεο.  

Δθαξκφδνληαο ηελ παξαπάλσ ζπλζήθε ζηα δεδνκέλα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο,  

επηιέγνπκε '' 1110   θαη αλαδεηνχκε ην *d  έηζη ψζηε  '' * *2  E 1X d X d
 

    
 

 . 
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Υξεζηκνπνηψληαο ηηο εμηζψζεηο (5.2.4.3.3) θαη (5.2.4.3.4) αθνινπζνχλ ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα: 

Πίλαθαο 5.2.4.3.1:Βέιηηζην πνζφ δηαηήξεζεο ηνπ αζθαιηζηή ζηηο δεκηέο ζηελ Excess of 

Loss κε ηε ρξήζε θξηηεξίνπ VaR θαη δηάθνξσλ αξρψλ αζθαιίζηξσλ. 

Βέληιζηο ποζό διαηήρηζης ηοσ αζθαλιζηή ζηις ζημιές ζηην Excess of  Loss 

με ηη τρήζη κριηηρίοσ VaR 

 
Αρτή ηης διαζποράς 

d* 21.034,33 € 

 
Αρτή ηης Ζμι-Γιαζποράς 

d* 23.540,08 € 

 

ηνλ Πίλαθα 5.2.4.3.1 ην βέιηηζην πνζφ δηαηήξεζεο κε ηε ρξήζε ηεο Αξρήο ηεο 

Γηαζπνξάο  είλαη ηα 21.034,33 € ελψ ζχκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Ζκη-Γηαζπνξάο είλαη ηα 

23.540,08 €.   

ην παξαθάησ ρήκα παξνπζηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ Πιενλάζκαηνο γηα ηελ Excess 

of Loss αληαζθάιηζε κε πνζφ ηδίαο θξάηεζεο γηα ηνλ αζθαιηζηή κέρξη 20.000€ θαη 

κέρξη 21.034€.  

ρήκα 5.2.4.3.1: χγθξηζε Γηαδηθαζίαο Πιενλάζκαηνο Αζθαιηζηή  

  

Απφ ην ρήκα 5.2.4.3.1 παξαηεξνχκε φηη γηα d*=21.034€ παίξλνπκε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην d=20.000€ . 
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Πλεόναςμα- Αρχή τησ Διαςποράσ Xol 20.000
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ηε ζπλέρεηα παξνπζίαδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ πιενλάζκαηνο γηα δηάθνξα πνζά ηδίαο 

θξάηεζεο d εθαξκφδνληαο ηελ Αξρή ηεο Γηαζπνξάο γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 

αζθαιίζηξνπ θαη ηνπ αληαζθαιίζηξνπ.  

ρήκα 5.2.4.3.2: Πιεφλαζκα γηα d=5.000  

 

ρήκα 5.2.4.3.3: Πιεφλαζκα γηα d=10.000  

 

ρήκα 5.2.4.3.4: Πιεφλαζκα γηα d=15.000 
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Πλεόναςμα για d=5.000
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Πλεόναςμα για d=10.000
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Πλεόναςμα για d=15.000

Τπνινγηζκνί Μεληαίνπ Αζθαιίζηξνπ 

 

Υαξηνθπιαθίνπ Αζθαιηζηή Αληαζθαιηζηή 

Αξρή ηεο 

Γηαζπνξάο 
177.157,33 € 28.886,20 € 148.271,13 € 

Τπνινγηζκνί Μεληαίνπ Αζθαιίζηξνπ 

 

Υαξηνθπιαθίνπ Αζθαιηζηή Αληαζθαιηζηή 

Αξρή ηεο 

Γηαζπνξάο 
177.157,33 € 50.337,72 € 126.819,61€ 

Τπνινγηζκνί Μεληαίνπ Αζθαιίζηξνπ 

 
Υαξηνθπιαθίνπ Αζθαιηζηή Αληαζθαιηζηή 

Αξρή ηεο 
Γηαζπνξάο 

177.157,33 € 73.176,18 € 103.981,15 € 
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ρήκα 5.2.4.3.5: Πιεφλαζκα γηα d=20.000  

 

ρήκα 5.2.4.3.6: Πιεφλαζκα γηα d=25.000  

 

ρήκα 5.2.4.3.7: Πιεφλαζκα γηα d=30.000  
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Πλεόναςμα για d=20.000
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Πλεόναςμα για d=25.000
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Πλεόναςμα για d=30.000

Τπνινγηζκνί Μεληαίνπ Αζθαιίζηξνπ 

 
Υαξηνθπιαθίνπ Αζθαιηζηή Αληαζθαιηζηή 

Αξρή ηεο 

Γηαζπνξάο 
177.157,33 € 95.033,98 € 82.123,36 € 

Τπνινγηζκνί Μεληαίνπ Αζθαιίζηξνπ 

 
Υαξηνθπιαθίνπ Αζθαιηζηή Αληαζθαιηζηή 

Αξρή ηεο 
Γηαζπνξάο 

177.157,33 € 110.499,52 € 66.657,81 € 

Τπνινγηζκνί Μεληαίνπ Αζθαιίζηξνπ 

 
Υαξηνθπιαθίνπ Αζθαιηζηή Αληαζθαιηζηή 

Αξρή ηεο 

Γηαζπνξάο 
177.157,33 € 122.436,69 € 54.720,64 € 
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5.2.5 ΤΓΚΡΗΖ QUOTA SHARE ΜΔ EXCESS OF LOSS –ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληαζθάιηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο.Γειαδή, ηεο 

αλαινγηθήο αληαζθάιηζεο Quota Share θαη ηεο κε αλαινγηθήο Excess of Loss.   

πλνςίδνληαο, έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θαη κε ηηο δχν αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ν αζθαιηζηήο έρεη θέξδνο. 

Αλαιπηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληαζθαιηζηηθή ζχκβαζε Quota Share κε πνζνζηφ 

ηδίαο θξάηεζεο ζηηο δεκηέο 3%, πνπ έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζηελ Δλφηεηα 

5.2.3.3 θαηαιήμακε ζην φηη είλαη ν βέιηηζηνο ζπληειεζηήο αληαζθάιηζεο, ν αζθαιηζηήο 

έρεη θέξδνο  χςνπο 61.617,28€. Δπηζπλάπηνληαο ηελ αληαζθαιηζηηθή ζχκβαζε Excess 

of Loss κε θξάηεζε ζηηο δεκηέο ην πνζφ ησλ 21.034€, πνπ έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

έγηλε ζηελ Δλφηεηα 5.2.4.3 θαηαιήμακε ζην φηη είλαη ν βέιηηζηνο ζπληειεζηήο 

αληαζθάιηζεο, ν αζθαιηζηήο έρεη θέξδνο  χςνπο 489.400,70€. χκθσλα κε ηελ άλσ 

ζχγθξηζε είλαη θαλεξά ζπκθέξνλ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα πξνηηκήζεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Excess of Loss αληαζθάιηζε απφ φηη ηελ Quota Share γηα ηελ 

θάιπςε ησλ δεκηψλ ηεο κε βέιηηζην πνζφ θξάηεζε ζηηο δεκηέο ην πνζφ ησλ 21.034€. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

πλαξηήζεηο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο θαηαλνκψλ πηλάθσλ 3.3.2, 3.3.3.1 θαη 3.3.3.2  

1. Burr  

 

 

 

2. Burr(4P) 

 

3. Pearson 5 

 

4. Pearson 5(4P) 

 

 

5. Gamma(3P) 

 

 

6. Johnson SB 
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7. Generalized Pareto 
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9. Lognormal(3P) 
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Πίλαθαο 1. Βest Fit δεκηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Easyfit 5.5 professional 

 

 

 


