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      Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία γράφτηκε στα πλαίσια απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου του 

τμήματος της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα της ειδίκευσης «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων».  Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια ιστορική αναδρομή 

του όρου της ασφάλισης,  η  παρουσίαση του Solvency I, καθώς και η μετάβαση στο  

Solvency II, η οποία αποτελεί το κανονιστικό σύστημα βάσει του οποίου λειτουργούν όλες οι 

ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα μέσα του 2015 σε πιλοτική φάση και 

με την έναρξη του 2016 κανονικά. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνετε μια αναλυτική παρουσίαση 

των τεχνικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιριών καθώς και οι στατιστικές μέθοδοι 

υπολογισμού τους. 

Κύριος σκοπός του τρίτου κεφαλαίου είναι η ανάλυση του χαρτοφυλακίου της 

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Χρησιμοποιώντας τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας που 

παρέχονται  από τον διαδικτυακό τόπο της, καθώς και την πλατφόρμα του Bloomberg έγινε 

ανάλυση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων, μέτρηση του κινδύνου αγοράς καθώς και η 

εγκατάσταση ενός βέλτιστου πλαισίου χρηματοοικονομικής στρατηγικής. Επίσης, γίνετε 

ανάλυση της δομής των χαρτοφυλακίων της εταιρίας όπου και θα παρουσιαστούν με βάση 

τον τύπο, την περιοχή και τη χώρα. Έπειτα, υπολογίζετε η τιμή Value-at-Risk, με επίπεδο 

σημαντικότητας 95%, 97,5% και 99,5%. Κύριο σκοπό αποτελεί ο προσδιορισμός του 

κινδύνου αγοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Solvency II, έτσι ώστε να καθορίσει τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας σε περίπτωση ακραίων φαινομένων και 

καταστάσεων. Επιπρόσθετα, υπολογίζετε ο συντελεστής φερεγγυότητας και σχολιάζονται τα 

αποτελέσματα. Τέλος παρουσιάζετε μια βέλτιστη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων 

πλαισίου σύμφωνα με τη νέα λειτουργία ασφάλισης. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο 

ακολουθούν τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. 
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Abstract 
 

This diploma thesis was written within the scope of the postgraduate studies program 

“Strategic Management Accounting & Financial Management for Business Executives” 

conducted by the Department of Accounting & Finance of the University of Macedonia.  In 

the first chapter, a historical review of the term insurance is provided along with the 

presentation of Solvency I and the transition to Solvency II, which is the regulatory system 

under which all insurance companies in the European Union operate from mid-2015 (in a 

pilot phase until the end of 2015 and officially from the beginning of 2016). In the second 

chapter, an in-depth presentation of the technical reserves of insurance companies is provided 

together with the statistical methods for computing them. 

Main objective of the third chapter is the analysis of INTERLIFE’s portfolio. Using 

financial figures provided by the company’s website, as well as the Bloomberg’s platform, an 

analysis of the portfolio of investments is performed in conjunction with a measurement of 

market risk and the installation of an optimal financial strategy framework. In addition, an 

analysis of the structure of the company’s portfolios was conducted and is presented with 

respect to type, region and country. Subsequently, the value “Value-at-Risk” is calculated at a 

significance level of 95%, 97.5% and 99,5%. Primary aim constitutes the assessment of the 

market risk in accordance with the requirements of Solvency II, in order to determine the 

solvency capital requirements in the case of extreme events and situations. Moreover, the 

solvency ratio is computed and the results are discussed. Finally, an optimal assets allocation 

is provided according to the new insurance policy. In the fourth and last chapter, the 

conclusions of this thesis are presented. 
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Κεφάλαιο 1 ο 

 

Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

 
Αναμφισβήτητα διανύουμε μια περίοδο όπου το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες υφέσεις. Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν αποτέλεσε την 

αιτία της κρίσης και δεν αποτελεί  συστημικό κίνδυνο. Από τη φύση του εξάλλου στηρίζει 

την ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Όμως, παρότι η οικονομική κρίση είναι κυρίως τραπεζική, 

έπληξε σημαντικά τον κλάδο των ασφαλιστικών ιδρυμάτων, μέσω των χαμηλών επιτοκίων 

και της εξαιρετικά περιορισμένης ανάπτυξης. 

Όσον αφορά τον ασφαλιστικό τομέα, η ρυθμιστική ευθύνη να προστατεύσει τα 

συμφέροντα των ασφαλισμένων, απαιτεί καλές πρακτικές διακυβέρνησης για τη διατήρηση 

της φερεγγυότητας και μακροπρόθεσμες επενδυτικές πολιτικές. 

Η Ελλάδα ζει τον εφιάλτη της ιστορίας της. Οι συνθήκες πολιτικής αβεβαιότητας που 

είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται από το τέταρτο τρίμηνο του 2014, ενισχύθηκαν στις αρχές 

του 2015 εξαιτίας της διεξαγωγής των εκλογών και της τετράμηνης παράτασης του δεύτερου 

Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής. Οι συνέπειες ήταν εμφανείς στο ρυθμό 

ανάπτυξης της οικονομίας, που κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 περιορίστηκε στο 0,4% του 

ΑΕΠ, έναν τι ρυθμού ανόδου του  ΑΕΠ 1,3% στο τελευταίο τρίμηνο του 2014. Μέσα σε ένα 

συνονθύλευμα απόψεων περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, η Ελληνική Οικονομία 

παρουσιάζεται κουρασμένη από τις απανωτές φορολογικές επιβαρύνσεις, την ύφεση και την 

αβεβαιότητα. Η συνεχιζόμενη αδυναμία επίτευξης συμφωνίας της Ελλάδας με τους 

δανειστές, καθώς και η επαναφορά των σεναρίων εξόδου της χώρας από το ευρώ, είχαν ως 

αποτέλεσμα την κλιμάκωση της αβεβαιότητας στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου 2015.  

Μεταξύ των κυριότερων συνεπειών ήταν η σημαντική εκροή καταθέσεων από το τραπεζικό 

σύστημα, που σε συνδυασμό με την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όξυνε τις 

πιέσεις ρευστότητας και οδήγησε σε περαιτέρω χρήση αρωγής από τον Έκτακτο Μηχανισμό 

Παροχής Ρευστότητας της ΕΚΤ, με αρνητική επίπτωση στο κόστος του χρήματος. Κατά το 

ίδιο διάστημα, σημειώθηκε σημαντική επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών και νέα 

υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Το κλίμα αποσταθεροποίησης έλαβε 

δραματικές διαστάσεις προς τα τέλη του εξαμήνου, με τη μη ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
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και τη διακοπή των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, τη στάση πληρωμών έναντι του 

ΔΝΤ, τη μη επέκταση της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, την επιβολή της τραπεζικής αργίας 

και τον παράλληλο έλεγχο στη κίνηση των κεφαλαίων, που ακολούθησε την απόφαση για τη 

διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου.  

Σημαντικές είναι οι αλλαγές που σηματοδοτεί η Οδηγία Solvency II για την ελληνική 

ασφαλιστική αγορά. Σύμφωνα με μελέτη που ασχολήθηκε ο Horing (2012), αναφέρεται ότι η 

ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές 

στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, σημαντικές ανακατατάξεις δημιουργήθηκαν στα επενδυτικά 

χαρτοφυλάκια των εταιριών λόγω του νέου κινδύνου με βάση τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και 

τη νέα κοινοτική οδηγία Solvency II. Συνεπώς θα προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις 

ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και κυρίως στην  χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Η 

συγκεκριμένη μελέτη επίσης μετρά κατά πόσον οι νέες κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις 

για τον κίνδυνο αγοράς αποτελούν δεσμευτικό περιορισμό για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές 

εταιρείες, συγκρίνοντας τα απαιτούμενα κεφάλαια κινδύνου αγοράς του καθιερωμένου 

μοντέλου Solvency II, με τον Standard & Poor 's μοντέλο αξιολόγησης Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι για ένα συγκρίσιμο επίπεδο εμπιστοσύνης, το μοντέλο αξιολόγησης απαιτεί 68 

τοις εκατό περισσότερα κεφάλαια από ό, τι το πρότυπο μοντέλο για τους ίδιους κινδύνους 

αγοράς. Ως εκ τούτου, το Solvency II δεν φαίνεται να αποτελεί δεσμευτικό περιορισμό 

κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς και, συνεπώς, δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά 

τις επενδυτικές στρατηγικές των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Επίσης, είναι χρήσιμο να αναφερθεί η μελέτη του  Egídio dos Reis, Gaspar, and Vicente 

(2008) για την μέθοδο Value-at-Risk (VaR). Αποτελεί ένα εξαιρετικά δημοφιλές μέτρο 

κινδύνου και πολλές χρηματοοικονομικές εταιρείες την έχουν χρησιμοποιήσει επιτυχώς για 

τη διαχείριση των κινδύνων τους. Οι πρόσφατες εξελίξεις προς την κατεύθυνση ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού γενικού δημοσιονομικού κανονισμού, οδηγεί σε μεγάλη αύξηση της χρήσης του 

VaR. Τουλάχιστον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και ο ασφαλιστικός τομέας, δεν χρησιμοποιούν 

την μέθοδο VaR ως ένα προαιρετικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, αλλά έγινε υποχρεωτική.  

Το συγκεκριμένο άρθρο επικεντρώνεται σχετικά με την ασφάλιση των επιχειρήσεων τη 

χρήση της μεθόδου VaR, όπως έχει προταθεί στο πλαίσιο των Solvency ΙΙ. Οι στόχοι είναι 

αφενός, να παρουσιάσει τις βασικές υποθέσεις των μοντέλων 

 που έχουν προταθεί στο ποσοτικών επιπτώσεων Σπουδών (QIS) και, αφ 'ετέρου, να προτείνει 

εναλλακτικές υλοποιήσεις της μεθόδου VaR. Οι προτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την ανάπτυξη εσωτερικών μοντέλων, όπως υποδεικνύεται στο πλαίσιο του Solvency II. Η 

παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήσει τους απαραίτητους υπολογισμούς για να 
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υπολογίσει την αξία Value-at-Risk χρησιμοποιώντας το Bloomberg Regional Model με 

επίπεδο σημαντικότητας 95%, 97,5% και 99% για την εταιρία INTERLIFE INSURANCE 

COMPANY S.A. 

Ο Floreani (2013), δημοσίευσε άρθρο σχετικά με την κεφαλαιακή απαίτηση του 

Solvency II μέσω της μεθόδου VaR. Ανέφερε, ότι το νέο ευρωπαϊκό σύστημα βασίζεται στον 

κίνδυνο της προληπτικής ρύθμισης για τους ασφαλιστές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση 

αλλά και μείωση του ασφαλιστικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή VaR μπορεί να 

εκθέτει τις ασφαλιστικές εταιρείες σε μια δυνητικά τεράστια συστημική επίδραση, καθώς οι 

μεγαλύτερες και καλύτερα διαφοροποιημένες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν υψηλές 

πιθανότητες αθέτησης σε περίπτωση προβλημάτων της αγοράς. Συνεπώς, είναι χρήσιμο  να 

προταθούν και να αναλυθούν ορισμένες αναπροσαρμογές στο τρέχον πλαίσιο του Solvency 

II. 

Επίσης, η Daya-Viossat  (2011) δημοσίευσε άρθρο σχετικά με την κοινοτική οδηγία του 

Solvency II και τον υπολογισμό του Market Value Margin (MVM) σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις και τα τεχνικά αποθέματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

Επίσης άρθρο που δημοσιεύτηκε από την Lloyd’s (2010), εξειδικευμένη παγκόσμια 

ασφαλιστική αγορά, περιγράφει τις απαιτήσεις υπό Solvency ΙΙ για τις τεχνικές προβλέψεις. 

Σύμφωνα με το Solvency II, οι σημαντικές αλλαγές που προτείνονται για την αξιολόγηση των 

τεχνικών αποθεματικών και τις επιπτώσεις θα πρέπει να επισημαίνονται ενώ μερικές από τις 

προσεγγίσεις και τεχνικές που θα εφαρμοστούν  στο πλαίσιο του Solvency II θα είναι 

παρόμοιες με εκείνες που ακολουθούνται επί του παρόντος. Εκτός από τις αλλαγές στο μέρος 

των υποχρεώσεων (τεχνικών αποθεμάτων) θα χρειαστούν σημαντικές αλλαγές στην 

τεκμηρίωση γύρω από τη διαδικασία αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού. 

Η πρώτη κύρια δοκιμή των τεχνικών αποθεματικών ξεκίνησε κατά το έτος 2010 και ήταν η 

πραγματοποίηση του QIS 5. Σκοπός των κατευθύνσεων είναι να βοηθήσει στη διαχείριση των 

παραγόντων κατά τη μετάβαση σε μια βάση Solvency II κατά την αποτίμηση των τεχνικών 

αποθεματικών. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εταιρίας KPMG (2011) η οδηγία Solvency II είναι ένα 

πρωτοπόρο πρότυπο παγκοσμίως που απαιτεί από τους ασφαλιστές να επικεντρωθούν στην 

διαχείριση όλων των κινδύνων αλλά και στην οργάνωσή τους. Προσφέρει μια πραγματική 

ευκαιρία για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους προσαρμοσμένη στους κινδύνους και την 

λειτουργική αποτελεσματικότητα, η οποία είναι πιθανό να είναι μια καλή είδηση για τους 

ασφαλισμένους, για τον ασφαλιστικό κλάδο καθώς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 

την οικονομία στο σύνολό της. 
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Η οδηγία του Solvency II δεν είναι μόνο για το ραντάρ των ασφαλιστικών εταιρειών 

στην Ε.Ε., αλλά και σε εκείνους που σε όλη την υδρόγειο. Επίσης αποτελεί ζωντανή 

διαδικασία και συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από την πολύτιμη διαβούλευση, 

ανατροφοδότηση, και τη συνεργασία μεταξύ του ασφαλιστικού κλάδου και των ρυθμιστικών 

φορέων. Καθώς εξελίσσεται η διαδικασία, απρόβλεπτες προκλήσεις καθώς και ευκαιρίες που 

ενθαρρύνουν την πρόοδο και επιτρέπουν προσαρμογές προς την επίτευξη των στόχων της 

Ε.Ε. για τον ασφαλιστικό κλάδο. Το πλαίσιο θα ακολουθήσει την προσέγγιση Συμφωνία της 

Βασιλείας, με μια δομή τριών πυλώνων, το οποίο θα φέρει τις ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές εταιρίες σε ρύθμιση που συμβαδίζει περισσότερο με τον κανονισμό που 

εφαρμόζεται για την τραπεζική κοινότητα.  
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Κεφάλαιο 2
ο 

 

 

 

2.1 Έννοια και ιστορική αναδρομή της ασφάλισης 
 

2.1.1  Ορισμός 

«Aσφάλιση, κατά τη νομική έννοια, είναι μία κοινωνία όμοιων κινδύνων που παρέχει 

στα μέλη της, με αντάλλαγμα (ασφάλιστρο ή εισφορά) αυτόνομη αξίωση για κάλυψη 

οικονομικής ανάγκης.» 

Πιο τυπικά, μπορεί να ορισθεί σαν ένα σύστημα κατά το οποίο ο ασφαλιστής, έναντι 

μιας συνήθως εκ των προτέρων οριζόμενης εισφοράς, υπόσχεται να αποζημιώσει τον 

ασφαλιζόμενο ή να του προσφέρει υπηρεσίες, στην περίπτωση που ορισμένα τυχαία 

περιστατικά έχουν σαν αποτέλεσμα την επέλευση ζημιών κατά την διάρκεια μιας 

ορισμένης περιόδου. Είναι ουσιαστικά η ορθή οργάνωση ενός αποτελεσματικού 

τρόπου αντιμετώπισης αβέβαιης μελλοντικής οικονομικής ανάγκης. Η έννοια της 

ασφάλισης βρίσκεται με σαφήνεια διατυπωμένη στα αρχαία  κείμενα.  

2.1.2  Ιστορικά στοιχεία 

Η ασφάλιση είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Από την εμφάνισή του, ο άνθρωπος 

οργάνωνε την ζωή του σε κοινωνίες, επειδή διαπίστωσε ότι από μόνος του δεν 

μπορούσε να αντεπεξέλθει στους κινδύνους της προϊστορικής εποχής. Οργανωμένος σε 

κοινωνίες μέσα σε σπηλιές, μπόρεσε να βρει την απαραίτητη ασφάλεια. Συγκεκριμένα, 

στην αρχαία Ελλάδα, οι ιστορικοί εντοπίζουν μορφές άσκησης ασφάλισης στις 

θαλάσσιες ασφαλίσεις. Υποστηρίζεται ότι οι ρίζες του ασφαλιστικού δικαίου 

βρίσκονται στο αρχαίο δίκαιο, όπου γίνεται αναφορά στα λεγόμενα «ναυτοδάνεια». Η 

οικονομική ισχυροποίηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας κατά τους κλασικούς χρόνους η 

ανάγκη μεταφοράς αγαθών από και προς τις αποικίες της Μεσογείου και της Μαύρης 

Θάλασσας σε συνδυασμό με τους αυξημένους κινδύνους των θαλάσσιων μεταφορών 
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τόσο για τα εμπορεύματα όσο και για τα πλοία (π.χ. τρικυμίες, απώλεια φορτίων για να 

σωθεί το πλοίο, ναυάγια) οδήγησαν ιστορικά στην υιοθέτηση των ιδιόμορφων αυτών 

μηχανισμών ασφάλισης. 

Κατά τον μεσαίωνα στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία αποδίδεται η απαρχή της 

ναυτασφάλισης. Και στις τρεις χώρες αυτές βρέθηκαν αρχεία των 13ου και 14ου 

αιώνων που αφορούν σε ζητήματα ναυτικού δικαίου και ασφάλισης. Η πρώτη εταιρία 

περιορισμένης ευθύνης με σκοπό τη χρηματοδότηση και διασφάλιση του θαλάσσιου 

εμπορίου ιδρύεται στη Τουλούζη το 1378. Η πρώτη ασφαλιστική εταιρία χερσαίων και 

θαλάσσιων μεταφορών δημιουργείται στη Γένοβα το 1424, ενώ κατά την ίδια εποχή 

περίπου (1435) δημοσιεύονται Los capitulos de Barcelona, οι πρώτες νομοθετικές 

διατάξεις που ρυθμίζουν τις ναυτικές ασφαλίσεις. 

Αργότερα, στην ρωμαϊκή εποχή συναντώνται ακόμη πιο εξελιγμένες μορφές ασφάλισης 

θαλάσσιων μεταφορών μέσω συμβολαίων. Ιδιαίτερη άνθιση εμφανίζουν οι ασφαλίσεις 

αυτές στην Ισπανία κατά τα τέλη του Μεσαίωνα, όπου και δημιουργείται το 1453 το 

πρώτο ολοκληρωμένο δίκαιο που θα ρυθμίζει τις θαλάσσιες ασφαλίσεις επί σειρά ετών. 

Εκτεταμένα χρησιμοποιούνται οι θαλάσσιες ασφαλίσεις και σε άλλες χώρες με ανάλογη 

ναυτική ισχύ και αποικιοκρατική παρουσία, όπως Ιταλία, Πορτογαλία, Ολλανδία και 

Γαλλία, ενώ το 1629 συστήνεται η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ολλανδία με 

αντικείμενο την ασφάλιση θαλάσσιων μεταφορών. 

Προς τα τέλη του 16ου αιώνα και κατά το 17ο αιώνα, η ολοένα αυξανόμενη σημασία 

του Λονδίνου ως εμπορικού κέντρου ευνοεί την ανάπτυξη στην αγγλική πρωτεύουσα 

της θαλάσσιας ασφάλισης. Το 1575 ιδρύεται ειδικό γραφείο για την καταχώρηση των 

ασφαλιστηρίων (Office of Assurances), ενώ το 1601 δημιουργείται το πρώτο 

δικαστήριο για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με την ασφαλιστική κάλυψη των 

θαλάσσιων μεταφορών. 

Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Λονδίνο το 1666 με αποτέλεσμα την καταστροφή 

13.200 κτιρίων, δημιουργούνται και οι πρώτες οργανωμένες ασφαλιστικές εταιρίες για 

ασφαλίσεις κατά της πυρκαγιάς. Κατά την ίδια χρονική περίοδο παρατηρείται σε 

διάφορες χώρες της Ευρώπης αντίστοιχη δραστηριοποίηση. 

Από την άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη ασφαλιστική εταιρία δημιουργείται το 

1732, ενώ ο Benjamin Franklin, μέσω της Philadelphia Contributionship for the 
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Insurance of Houses from Loss by Fire, καθιερώνει την έννοια της πρόληψης, καθώς 

αποκλείονται οι κατοικίες για τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υπερβολικά 

μεγάλος.  

Στην Ελλάδα και προτού αυτή καταστεί ανεξάρτητο κράτος, η ασφαλιστική 

δραστηριότητα αρχικά αναπτύσσεται με ασφαλιστικές εταιρίες ελληνικών 

συμφερόντων που είχαν έδρα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 1789 ιδρύεται στην 

Τεργέστη από Έλληνες η εταιρία «Societa Greca d’ Assicurazioni», ενώ παρόμοιες 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται στην Οδησσό και στην 

Κωνσταντινούπολη. Αξιοσημείωτη είναι η ιδιαίτερα σημαντική κοινωφελή δράση των 

ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών της Οδησσού και κυρίως ο πρωταγωνιστικός τους 

ρόλος στην ετοιμασία της επανάστασης του 1821 και η συμμετοχή τους στους 

επικεφαλής των ηγετών της Φιλικής Εταιρείας.  

Στα επόμενα χρόνια παρατηρούνται συστηματικές προσπάθειες για την ίδρυση εντός 

της Ελληνικής Επικράτειας ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες λειτουργούν είτε με 

εγκατάσταση, όπως η εταιρία «Ελλάς» στη Σύρο (1828) και οι εταιρίες «Αχαϊκή της 

θαλασσοπλοΐας Εταιρία» και «Αδριατική Πυρασφαλιστική» (1839) στην πόλη των 

Πατρών, είτε με υποκατάστημα, όπως η ιταλική εταιρία Generali. Στην Αθήνα ιδρύεται 

ως ανώνυμη εταιρία το 1857 η ασφαλιστική εταιρία «ΦΟΙΝΙΞ», η οποία μετά από μια 

ενδιάμεση παύση των εργασιών της το 1894, επαναλειτουργεί το 1928 συνεχίζοντας 

μέχρι σήμερα τη δραστηριότητά της. Το 1891 ιδρύεται η εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ» ως 

θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα αδιάλειπτα. 

Το 1970 ψηφίσθηκε ο σύγχρονος  ασφαλιστικός νόμος της Ελλάδος και αργότερα, με 

την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκσυγχρονίσθηκε και 

εναρμονίσθηκε με τους ασφαλιστικούς νόμους των υπολοίπων χωρών. 

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία ήταν ταχύτατες και δημιούργησαν νέα δεδομένα. Οι 

πωλήσεις των αυτοκίνητων σημείωσαν μεγάλη άνοδο και δυστυχώς τα αυτοκινητιστικά 

ατυχήματα πολλαπλασιάσθηκαν. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία 

των αυτοκινήτων έγινε υποχρεωτική στην Ελλάδα το 1978 και έδωσε μεγάλη 

οικονομική ανακούφιση στους παθόντες. 
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Πρόσφατα, με την μεγάλη μείωση των επιτοκίων, τα στεγαστικά δάνεια έχουν 

παρουσιάσει μεγάλη αύξηση. Βέβαια, η ασφάλιση πυρός και σεισμού που υποχρεωτικά 

συνοδεύει τα στεγαστικά δάνεια, βοηθάει πάρα πολύ στην ομαλή εξόφλησή τους. 

Το τρομοκρατικό κτύπημα στους δίδυμους πύργους, καθώς και οι μεγάλες πλημμύρες 

στην Ευρώπη, δημιούργησαν μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις στις ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές εταιρίες, αλλά κατάφεραν να ανταποκριθούν. Γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η σύγχρονη οργάνωσή τους είναι επαρκής και μπορεί να αντέξει 

μεγάλης οικονομικής έκτασης ζημιές. 

Την σημερινή εποχή, η ασφάλιση έχει εξελιχθεί σε επιστήμη. Με την ασφαλιστική 

μελέτη της οικογένειας ή της επιχείρησης, ο επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος 

μπορεί να προσφέρει τέτοια ασφαλιστική κάλυψη που είναι ικανή να αποτρέψει 

οποιαδήποτε οικονομική ζημιά ή καταστροφή. 

2.2 Εποπτεία Ασφαλιστικών Εταιριών στην Ελλάδα 
 

2.2.1  Αρμοδιότητες και στόχοι 

Η Τράπεζα της Ελλάδος με το ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α') ανέλαβε την εποπτεία των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητές 

της, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών. 

H Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος 

είναι επιφορτισμένη με την άσκηση της χρηματοοικονομικής εποπτείας επί των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η Δ.Ε.Ι.Α. καλύπτει τις επιτακτικές ανάγκες 

αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση και 

προσαρμογή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η άσκηση της 

χρηματοοικονομικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η άσκηση της 

εποπτείας επί των διαμεσολαβητών στις ασφαλίσεις και των αντασφαλιστικών 

επιχειρήσεων  καθώς και η στενή συνεργασία με τις ξένες αρχές προκειμένου αυτές να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις εποπτείας ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 

επιχειρήσεων..  

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3867_2010.pdf
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Παράλληλα, κύριοι στόχοι της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η διασφάλιση των 

συμφερόντων των ασφαλισμένων και δικαιούχων αποζημίωσης από ασφάλιση, η 

εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης του καταναλωτή, ο έλεγχος της τήρησης των 

διατάξεων της νομοθεσίας περί τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας, η 

αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και, 

διαχείρισης κινδύνων και των προοπτικών βιωσιμότητας των εποπτευόμενων 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και τέλος ο  έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων περί 

πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης.  

2.2.2  Επιχειρήσεις Ιδιωτικής Ασφάλισης 

Η λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα προϋποθέτει άδεια που 

χορηγείται με απόφαση της Εποπτικής Αρχής. Η άδεια ισχύει για το σύνολο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ενιαία άδεια) σε 

περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει τις δραστηριότητές 

της σε άλλο κράτος-μέλος, είτε με καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, 

είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 

400/1970. 

Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και συνιστώνται μετά την 

έναρξη ισχύος του Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α' 35), η άδεια λειτουργίας τους χορηγείται 

αποκλειστικά για την άσκηση είτε ασφαλίσεων κατά ζημιών είτε ασφαλίσεων ζωής. 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και οι οποίες κατά τη 

δημοσίευση του Π.Δ. 118/85 ασκούσαν ασφαλίσεις κατά ζημιών μαζί με ασφαλίσεις 

ζωής μπορούν να εξακολουθήσουν την ταυτόχρονη άσκηση των δύο δραστηριοτήτων, 

υπό τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα θα τελεί υπό χωριστή διαχείριση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 52β του Ν.Δ. 400/1970.  

Στην Ελλάδα αυτή την περίοδο δραστηριοποιούνται:   

 11 Ασφαλιστικές εταιρίες ζωής,  

 20 Ασφαλιστικές εταιρίες ζημιών, 

 11 Ασφαλιστικές εταιρίες μικτής δραστηριότητας.  
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Στο πλαίσιο της δραστηριότητας (Κλάδοι ασφάλισης ζωής ή Κλάδοι ασφαλίσεων 

ζημιών) την οποία επιθυμεί να ασκήσει η ασφαλιστική επιχείρηση, της χορηγείται από 

την εποπτική αρχή η άδεια λειτουργίας κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς 

από τους κινδύνους που υπάγονται στον κάθε κλάδο, καθώς και κατά ομάδα κλάδων 

ασφαλίσεων σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 

400/1970. 

Επίσης, στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται και οι δραστηριότητες των 

ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό 

οικονομικό χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών. 
 

2.3 Παρουσίαση του Solvency I (Φερεγγυότητα Ι) 

Η οδηγία του Solvency I θεσπίστηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2002 και 

τέθηκε σε εφαρμογή από το 2004.  

Σύμφωνα με το Solvency I, οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να κατέχουν 

περιουσιακά στοιχεία που ισούνται με το περιθώριο φερεγγυότητας  ή με το εγγυητικό 

τους κεφάλαιο, όποιο από τα δυο είναι το μεγαλύτερο. 

Ως Ελάχιστο Εγγυητικό Κεφάλαιο ορίζεται το 1/3 του περιθωρίου φερεγγυότητας με 

ελάχιστο τα 3εκ. ευρώ για επιχειρήσεις  που ασκούν έναν ή περισσότερους από τους 

κλάδους  10 μέχρι και 15,  4,4 εκατ. ευρώ από 01/01/2006 και 6 εκατ. ευρώ από 

01/01/2008. Το εγγυητικό κεφάλαιο πρέπει να απαρτίζεται από τα στοιχεία του άρθρου 

17 α παρ. 4 (Π.Δ. 23/2005, άρθρο 11). 

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε κανονισμούς που αφορούν  τις ασφαλιστικές 

επενδύσεις, τα τεχνικά αποθέματα, τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία είναι αποδεκτές 

οι ασφαλιστικές επενδύσεις (Ν.Δ. 400/1970,  Αρθρ. 7 & Αρθρ. 8). 

2.3.1  Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα του Solvency I 

Τα  πλεονεκτήματα του Solvency I είναι τα ακόλουθα: 

 εύκολος τύπος υπολογισμού του SCR (Solvency Capital Requirement) 

 απαιτεί υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον καταστροφικό κίνδυνο 
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Το Solvency I έχει χαρακτηριστεί κατά 

καιρούς ως «απλοποιημένη»  ή 

ακόμα και «υπεραπλουστευμένη» 

μέθοδος υπολογισμού της 

φερεγγυότητας των ασφαλιστικών 

εταιριών αλλά συχνά και οι κανόνες 

του, έρχονται σε αντιπαράθεση με τη 

σωστή διαχείριση των κινδύνων. 

Συνεπώς από το 2002 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υιοθέτησε την οδηγία του 

Solvency ΙΙ. 

 η ασφαλιστική βιομηχανία επιβίωσε από την κρίση του 2008 έως σήμερα υπό 

την οδηγία του Solvency I 

 η περιορισμοί της συγκεκριμένης οδηγίας είναι γνωστοί ενώ ένα πιο περίπλοκο 

σύστημα θα έδινε την ψευδαίσθηση της ασφαλείας. 

Όμως υπάρχουν και σημαντικές δυσλειτουργίες όπως οι ακόλουθες: 

 εντοπίζεται μια άγνοια των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου παρόλο που 

αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα για τον κίνδυνο χρεοκοπίας. 

 δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η φύση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου. 

 σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες ισχύουν πιο αυστηροί κανόνες από το Solvency I 

οπότε δεν υπάρχει ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρότυπο. 

 δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η αντασφάλιση 

 αγνοούνται οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κινδύνων του χαρτοφυλακίου 

γεγονός που θα μείωνε την κεφαλαιακή απαίτηση. 

 

2.4 Παρουσίαση του Solvency II 

(Φερεγγυότητα ΙΙ) 
 

2.4.1  Ορισμός 

Ως φερεγγυότητα (solvency) 

ορίζεται η κατάσταση κατά την 

οποία τα περιουσιακά στοιχεία 

(assets) μιας ασφαλιστικής ή 

αντασφαλιστικής επιχείρησης 

καλύπτουν τις υποχρεώσεις της 

(liabilities). Συνεπώς, κάθε επιχείρηση 

(ασφαλιστική ή αντασφαλιστική) θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει τις 

υποχρεώσεις της που θα προκύπτουν σε βάθος χρόνου (σε περιβάλλον συνεχούς 

λειτουργίας) καθώς και αυτές που προκύπτουν στη περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο 

τεθεί εκτός νέας παραγωγής. Ένας οργανισμός θεωρείται φερέγγυος όταν τα 

περιουσιακά του στοιχεία υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις, κατά το ποσοστό που έχει 

ορίσει η εκάστοτε Εποπτική αρχή και είναι αποδεκτό. 
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Συγκεκριμένα,  πρόκειται για μια κοινοτική οδηγία που θα ρυθμίζει απαιτήσεις 

κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης   Η παραπάνω οδηγία να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016 

και να αντικαταστήσει τις ήδη 14 ισχύουσες οδηγίες (από κοινού αναφερόμενες ως 

«Φερεγγυότητα I»). Ουσιαστικά, θα εισαγάγει ένα σύγχρονο, εναρμονισμένο πλαίσιο 

για την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των ασφαλιστικών 

και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι το λόγο αυτό υιοθετεί 

τεχνικές διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, οι οποίες 

κρίνονται πλέον απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της αγοράς και την προστασία 

του καταναλωτή – ασφαλισμένου μέσα στο σύγχρονο, πολύπλοκο και συνεχώς 

εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό σύστημα. 

 

Εικόνα 2.1: Εξέλιξη Solvency II 

Η οδηγία «Solvency II» προβλέπει καθεστώς μέγιστης εναρμόνισης, με βάση τους εξής 

τρεις πυλώνες (Pillars), βασισμένη κατά κύριο λόγο στη λογική της οδηγίας της 

Βασιλείας ΙΙ (Basel II) όπου και εφαρμόζεται στον τραπεζικό τομέα: 
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Σχήμα 2.1: Πυλώνες Solvency II 

 

2.4.2 Πυλώνας Ι: Εναρμονισμένη αποτίμηση και κεφαλαιακές   

απαιτήσεις βάσει κινδύνου 

 

Αρχικά είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι στον πυλώνα Ι  γίνεται μια εκτενής αναφορά 

στις ποσοτικές απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας. Τα βασικότερα στοιχεία που 

αναλύονται είναι  η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, η 

αποτίμηση των υποχρεώσεων, η κατηγοριοποίηση των ιδίων κεφαλαίων και ο 

υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στον πυλώνας Ι το βασικό στοιχείο 

ενδιαφέροντος είναι η υιοθέτηση του MCR (Μinimum capital requirement ή Ελάχιστου 

Κεφαλαίου Φερεγγυότητας) κάτω του οποίου η ασφαλιστική επιχείρηση οδηγείται σε 

εποπτική παρέμβαση και πιθανή ανάκληση αδείας και του SCR (Solvency Capital 

Requirement ή Κεφαλαίου Φερεγγυότητας) το οποίο είναι το επιθυμητό κεφάλαιο που 

θα πρέπει να κατέχει μια ασφαλιστική εταιρία, προκειμένου να μην κινδυνεύει με 

χρεοκοπία με ποσοστό εμπιστοσύνης 99.5% σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Στον 

πρώτο πυλώνα επίσης περιλαμβάνονται όλοι οι σχετικοί κανόνες βάση των οποίων 

σχηματίζονται τα τεχνικά αποθέματα, ρυθμίζονται οι επενδύσεις, καθορίζονται τα 

Solvency II 
Πυλώνας 1 

Quantitative Requirements 

 

Regulations on minimum capital 
requirements 

 

Solvency Capital Requirements 

 

Technical Provisions 

 

Investment Rules 

Πυλώνας 2 

Qualitative Requirements & 
Rules on Supervision 

 

Requlations on financial Services 
supervision 

 

Own Risk and Solvency 
Assessment (ORSA) 

 

Capabilities and powers of 
regulators, areas of activity 

Πυλώνας 3 

Supervisory Reporting and Publc 
Disclosure 

 

Trasparency 

 

Disclosure requirements 

 

Competition Related Elements 
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περιουσιακά στοιχεία καθώς και η ποιότητα των κεφαλαίων που θα στο σύνολο τους 

εξασφαλίζουν την επιθυμητή φερεγγυότητα για τις ασφαλιστικές εταιρίες. 

Η αποτίμηση των στοιχείων του Ισολογισμού γίνονται σε ενοποιημένη βάση, δηλαδή 

τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αποτιμώνται με τον ίδιο τρόπο. Η 

εξέταση της ύπαρξης ή μη της φερεγγυότητας πραγματοποιείται ανεξαρτήτως του 

εφαρμοζομένου λογιστικού προτύπου.  

Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν τον Ισολογισμό μιας ασφαλιστικής εταιρίας 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Ενεργητικό Παθητικό 

Επενδύσεις  (Ομόλογα, 

μετοχές κλπ) 
Ίδια Κεφάλαια 

Αντασφαλιστικές  

Ανακτήσεις 

Τεχνικές 

Προβλέψεις  

- 
Λοιπές 

Υποχρεώσεις 

Σχήμα 2.2 : Γενική Εικόνα Ισολογισμού 

 

2.4.2.1 Στοιχεία Ενεργητικού 

 

Τα στοιχεία του ενεργητικού, όπως περιουσιακά στοιχεία, επενδύσεις κλπ, θα 

αποτιμώνται στο ποσό κατά το οποίο θα μπορούσαν να ανταλλαγούν (εύλογη αξία) 

μεταξύ καλά πληροφορημένων ατόμων.  

Μια αποδεκτή μέθοδος αποτίμησης είναι η επιλογή τιμών από ενεργές αγορές για 

ακριβώς ίδια περιουσιακά στοιχεία. Σε περίπτωση που οι τιμές της αγοράς δεν είναι για 

οποιονδήποτε λόγο διαθέσιμες, τότε προτείνεται η χρησιμοποίηση μεθόδων αποτίμησης 

με υπόδειγμα, όπου γίνετε χρήση της μέγιστης δυνατής πληροφόρησης από τις αγορές 

“mark-to-model” και βασίζονται σε όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία της εταιρίας.  

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστικές 

συμβάσεις εμφανίζονται ως περιουσιακό στοιχείο και όχι σαν ένα αρνητικό ποσό που 

μειώνει τις υποχρεώσεις του παθητικού της εταιρίας. 
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Οι ανακτήσεις υπολογίζονται βάση της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεων του 

αντασφαλιστή.  

2.4.2.2  Στοιχεία Παθητικού 

 

Από την άλλη, τα στοιχεία του παθητικού θα πρέπει να αποτιμώνται στο ποσό κατά το 

οποίο θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν  ή να διακανονιστούν. Είναι χρήσιμο να 

αναφερθεί ότι κατά την αποτίμηση δεν λαμβάνεται υπόψη η πιστωτική διαβάθμιση της 

ίδια της ασφαλιστικής εταιρίας. 

Ως Ίδια Κεφάλαια αναφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία και υπερβαίνουν το 

επίπεδο των τεχνικών αποθεμάτων και των λοιπών υποχρεώσεων (δηλαδή περιουσιακά 

στοιχεία μείον τις υποχρεώσεις). Συνεπώς, είναι τα κεφάλαια εκείνα που 

χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας, πλέον των τεχνικών προβλέψεων. 

Τα Ίδια Κεφάλαια χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: 

 

 Βασικά Ίδια Κεφάλαια, αποτελούνται από στοιχεία που παρουσιάζονται εντός του 

ισολογισμού, δηλαδή οικονομικά ίδια κεφάλαια και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης. 

 Επικουρικά  Ίδια Κεφάλαια, αποτελούνται από στοιχεία εκτός ισολογισμού, όπως μη 

καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, εγγυητικές επιστολές, λοιπές δεσμεύσεις από 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις (π.χ. μελλοντικές εισφορές μελών). 

 

Οι τεχνικές προβλέψεις, ως μέρος των στοιχείων του παθητικού θα πρέπει να 

αποτιμώνται στο ποσό κατά το οποίο η ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει να πληρώσει 

προκειμένου να μεταφέρει τις υποχρεώσεις της σε μια άλλη ασφαλιστική εταιρία. 

Στις τεχνικές προβλέψεις περιλαμβάνονται οι προβλέψεις επί των ασφαλίστρων και επί 

των ζημιών, είναι ουσιαστικά ίσες με το άθροισμα της Βέλτιστης Εκτίμησης (Best 

Estimate of premium provisions and of claim provisions) και του Περιθωρίου Κινδύνου 

(Risk Margin). 

Τα  Ίδια Κεφάλαια  ταξινομούνται σε τρεις κλάσεις (Tiers), αναλόγως της δυνατότητάς 

τους να απορροφήσουν ζημίες, και στο βαθμό που πληρούν πέντε (5) βασικά κριτήρια: 

 Μόνιμη διαθεσιμότητα (permanent availability) 

 Εξασφάλιση (subordination) 

 Απουσία κινήτρων εξόφλησης (absence of incentives to redeem) 
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 Απουσία υποχρεωτικών δαπανών εξυπηρέτησης (absence of mandatory 

servicing costs) 

 Απουσία νομικών βαρών (absence of encumbrances) 

                  Είδος 

Ποιότητα 

Στοιχεία Ισολογισμού 

(Βασικά Ίδια Κεφάλαια) 

Στοιχεία εκτός Ισολογισμού 

(Επικουρικά Κεφάλαια) 

Υψηλή Tier 1 Tier 2 

Μέση Tier 2 Tier 3 

Χαμηλή Tier 3 - 

Σχήμα 2.3: Κλάσεις ταξινόμησης Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Όταν τα Ίδια Κεφάλαια πληρούν όλα τα παραπάνω κριτήρια που αναφέρθηκαν 

κατατάσσονται στην κλάση Tier 1 (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα κατάταξης), 

όπου θεωρείται και η βέλτιστη. 

Επίσης για την κάλυψη των απαιτήσεων του SCR και του MCR τα Ίδια Κεφάλαια 

υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς ανάλογα με την κλάση στην οποία ανήκουν. Οι 

περιορισμοί είναι οι εξής: 

 Το 80% του MCR  θα πρέπει να καλύπτεται από το Tier 1 

 Το MCR θα πρέπει α καλύπτεται από τον συνδυασμό του  Tier 1& του Tier 2 

 Το SCR θα πρέπει α καλύπτεται από τον συνδυασμό του  Tier 1, Tier 2 και του 

Tier 2 

 Τουλάχιστον το 50% SCR του πρέπει να καλύπτεται από τα κεφάλαια τύπου 

Tier 1. 

 Όχι περισσότερο από το 15% του SCR μπορεί να καλύπτεται από κεφάλαια 

τύπου  Tier 3. 

 

2.4.3 Πυλώνας ΙΙ: Εναρμονισμένες απαιτήσεις διακυβέρνησης και διαχείρισης 

Κινδύνου 

 

Ο πυλώνας ΙΙ περιλαμβάνει όλες τις ποιοτικές αναλύσεις και προδιαγραφές και 

επικεντρώνεται στο σύστημα διοίκησης, τον τρόπο διαχείρισης κινδύνων και τον 

καθαρισμό του τρόπου λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου της ασφαλιστικής εταιρίας  
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ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη ορθή διαχείριση των κινδύνων. Όλες οι ασφαλιστικές 

εταιρίες υποχρεούνται να φυλάσσουν γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές ανάληψης 

κινδύνων και σχηματισμού αποθεμάτων, επενδύσεων καθώς και τη πολιτική των 

τεχνικών μείωσης των κινδύνων (αντασφάλιση). Επίσης, στον πυλώνα ΙΙ 

συμπεριλαμβάνεται η Εσωτερική Εκτίμηση Κινδύνου & Φερεγγυότητας (ORSA,  Own 

Risk and Solvency Assessment), κατά την οποία πραγματοποιείται η εσωτερική 

αξιολόγηση, η αξιολόγηση των συνολικών αναγκών  φερεγγυότητας και ο εντοπισμός 

του βαθμού απόκλισης του προφίλ κινδύνου από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο 

υπολογισμός του SCR. 

Η σωστή εφαρμογή και τήρηση αυτών των απαιτούμενων διαδικασιών εγγυάται την 

ορθή λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών όπως και την συνετή διαχείριση των 

δραστηριοτήτων του.   

2.4.4 Πυλώνας ΙΙΙ: Εναρμονισμένη εποπτική αναφορά και δημοσιοποίηση 

 

Ο πυλώνας ΙΙΙ περιλαμβάνει την τακτική υποβολή εκθέσεων προς την εποπτική αρχή 

(RSR, Regulatory Supervisory Report) αλλά και προς το ευρύ κοινό (SFCR, public 

Solvency and Financial Condition Report). Στόχος των παραπάνω εκθέσεων είναι 

δημοσιοποίηση στοιχείων των κινδύνων καθώς και κατά πόσον διατηρούν ή όχι το 

απαιτούμενο κεφάλαιο φερεγγυότητας (SCR) ή το κατά πόσον οι εποπτικές αρχές τους 

επέβαλαν προσθήκες κεφαλαίων κατά την περίοδο αναφοράς. 

Οι τρεις παραπάνω πυλώνες που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν συμπεριλαμβάνονται 

στα παρακάτω σχήματα: 

                  

Σχήμα 2.4: Πυλώνες – Solvency II 

 

Πυλώνας Ι 

Ποσοτική ανάλυση - Τεχνικές 
Προβλέψεις 

Πυλώνας ΙΙ 

Σύστημα Διακυβέρνησης -Διαχείρισης 
Κινδύνου (ORSA) 

Πυλώνας ΙΙΙ 

Εποπτική αναφοράς και 
δημοσιοποίηση αναφοράς στο ευρύ 

κοινό 
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Είναι χρήσιμο  να αναφερθεί ότι από το πεδίο της Οδηγίας Solvency II εξαιρούνται οι 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα ετήσια έσοδα από ασφάλιστρα 

δεν υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, οι επιχειρήσεις των οποίων οι συνολικές 

τεχνικές προβλέψεις συμπεριλαμβανομένων των ανακτήσιμων ποσών από 

αντασφαλιστικές συμβάσεις και Φορείς Ειδικού Σκοπού δεν υπερβαίνουν τα 25 

εκατομμύρια ευρώ και οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε όμιλο και οι συνολικές τεχνικές 

προβλέψεις του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ανακτήσιμων ποσών από 

αντασφαλιστικές συμβάσεις και Φορείς Ειδικού Σκοπού, δεν υπερβαίνουν τα 25 

εκατομμύρια ευρώ (Άρθρο 4). 

Όπως είναι πλέον γνωστό, η Οδηγία Solvency II , έρχεται για να αναθεωρήσει ριζικά 

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, 

διασφαλίζοντας την προστασία των ασφαλισμένων μέσω της επίτευξης της επιθυμητής 

φερεγγυότητας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών. Η εφαρμογή της 

νέας οδηγίας σίγουρα θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις. Τα βασικότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε 

όλη την διαδικασία προσαρμογής είναι τα ακόλουθα: 

 

Ποσοτικές απαιτήσεις: Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν πλήρως τις επιπτώσεις που θα προέλθουν από την ανάγκη ενσωμάτωσης 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων (risk management) σε όλο το 

φάσμα των εργασιών τους. Σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση των επιπτώσεων 

αυτών είναι η συμμετοχή της ασφαλιστικής επιχείρησης σε μια μελέτη ποσοτικών 

επιπτώσεων (QIS). Η σημαντική απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί όσον αφορά στις 

ποσοτικές επιπτώσεις της οδηγίας , είναι η επιλογή της χρήσης είτε της τυποποιημένης 

μεθόδου υπολογισμού (standard formula) είτε των εσωτερικών μοντέλων 

/υποδειγμάτων (internal models), είτε των μερικώς εσωτερικών 

μοντέλων/υποδειγμάτων (partial internal models). 

 

Ίδια κεφάλαια: Τα επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια στο εξής θα διαχωρίζονται αναλόγως της 

ποιότητας τους σε τρεις κατηγορίες. Η ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει 

λεπτομερώς τις απαιτήσεις για την ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων που διαθέτει και να 

είναι σε θέση να τα διαχωρίσει σε δύο βασικές κατηγορίες : στα βασικά ίδια κεφάλαια 

και στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια. Επίσης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα 
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πρέπει να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στην ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων (Tier 1, 2 & 

3). 

Αξιολόγηση κινδύνων και εταιρική διακυβέρνηση: Κάποιοι από τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει η ασφαλιστική επιχείρηση μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο 

βαθμό από την κάλυψη των απαιτήσεων εταιρικής διακυβέρνησης. Σημαντικά μέρη της 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι οι εφαρμογή διαδικασιών για την διαχείριση κινδύνων, 

η εφαρμογή διαδικασιών για την Εκτίμηση ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας (Own 

Risk and Solvency Assessment – ORSA) , για τον εσωτερικό έλεγχο, για τον εσωτερικό 

λογιστικό έλεγχο , για την αναλογιστική λειτουργία κλπ. 

Διαφάνεια: Το Solvency II ως άμεσο στόχο του έχει την ενδυνάμωση της διαφάνειας 

στις ασφαλιστικές εργασίες. Η ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να εξισορροπήσει 

μεταξύ των απαιτήσεων διαφάνειας της Οδηγίας αλλά και της διασφάλισης των 

πληροφοριών που είναι σημαντικές για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της. 

 

2.5 Ελβετικό Τεστ Φερεγγυότητας 

 

Το Ελβετικό Τεστ Φερεγγυότητας  (Swiss Solvency Test) δημιουργήθηκε από την 

ελβετική αρχή, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ιδιωτικής Ασφάλισης (Federal Office of 

Private Insurance, FOPI) με κύριο στόχο την βελτίωση της διαδικασίας αναγνώρισης  

των κινδύνων που εκτίθεται μια ασφαλιστική εταιρία καθώς επίσης και των 

συμφερόντων των ασφαλισμένων. Συνεπώς, με το Ελβετικό Τεστ Φερεγγυότητας 

επιτυγχάνεται η καλύτερη πρακτική διαχείριση των κινδύνων. 

Πριν την εφαρμογή της νέας κοινοτικής οδηγίας Solvency II, οι ασφαλιστικές εταιρίες 

της Ελβετίας εφάρμοζαν την οδηγία του Solvency Ι για την κεφαλαιακή επάρκεια. Η 

παραπάνω προσέγγιση όμως κρίθηκε άμεσα ακατάλληλη αφού  απέτυχε ως προς την 

απεικόνιση του εταιρικού προφίλ κινδύνου μια ς ασφαλιστικής εταιρίας. Με τον ερχομό 

όμως του Solvency ΙΙ οι ελβετικές αρχές επινόησαν και δημιούργησαν το Ελβετικό 

Τεστ Φερεγγυότητας , κατά το οποίο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται βάσει 

των κινδύνων που αντιμετωπίζει η κάθε ασφαλιστική εταιρία. 

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι το Ελβετικό Τεστ Φερεγγυότητας  λειτουργεί ως 

στοχαστικό μοντέλο κινδύνου, το οποίο και εμπεριέχει όλα τα πιθανά σενάρια για τον 

κίνδυνο υποχρεώσεων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, αγοράς αλλά και 

πιστωτικού κινδύνου. Με το συγκεκριμένο τεστ εισάγονται οι έννοιες του Κεφαλαίου 
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Στόχου και Επισφαλές Κεφαλαίου όπου στο πρώτο μετράται ο κίνδυνος ενώ στο 

δεύτερο τα οικονομικά κεφάλαια. 

 

2.6 Πλεονεκτήματα του Solvency II 

 

Το βασικό πλεονέκτημα για τους καταναλωτές (κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

αλλά και δικαιούχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων) είναι το επαρκές επίπεδο 

προστασίας απέναντι σε πιθανή αφερεγγυότητα της εταιρίας με την οποία 

συνεργάζονται, δεδομένου ότι η εταιρία διασφαλίζει ότι το κεφάλαιο που διατηρεί είναι 

ανάλογο των κινδύνων που αναλαμβάνει. Ο αυξημένος ανταγωνισμός στις Ευρωπαϊκές 

ασφαλιστικές αγορές θα επιφέρει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων σε πιο προσιτές τιμές 

για τον καταναλωτή, δεδομένου ότι με το Solvency II τα ασφαλιστικά προϊόντα θα 

κοστολογούνται με τις σωστές τιμές, αφού θα γίνεται σωστή και ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων. Επίσης, είναι πιθανό οι εταιρίες να 

αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους, το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων 

τους.  

Από την άλλη πλευρά, το βασικό πλεονέκτημα του Solvency II για τις ασφαλιστικές 

εταιρίες είναι ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ταυτίζονται με τους πραγματικούς 

κινδύνους της εταιρίας και, με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η βέλτιστη κεφαλαιακή 

κατανομή. Μειώνονται ή και καταργούνται περιττοί νομικοί περιορισμοί. Ενιαία 

εφαρμογή του Solvency II σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δεδομένων των πιο πάνω πλεονεκτημάτων, το Solvency II θα αναβαθμίσει τον 

ανταγωνισμό στις Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές. 

2.7 Ποιους κινδύνους υπολογίζει η κοινοτική οδηγία του Solvency II 

 Κίνδυνος Underwriting: Ο κίνδυνος αυτός σχετίζει άμεσα με την αξιολόγηση των 

πελατών των ασφαλιστικών εταιρειών, τα ασφάλιστρα, τα αντασφάλιστρα, τα τεχνικά 

αποθέματα, καθώς και με την σωστή αξιολόγηση της συμπεριφοράς των πελατών της 

εταιρείας, όσον αφορά την διατηρησιμότητα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

 Κίνδυνος ρευστότητας: O κίνδυνος αυτός σχετίζεται άμεσα με την οικονομική 

ρευστότητα της εταιρείας και με το κατά πόσο η εταιρεία είναι ικανή να αντεπεξέλθει 

στις οικονομικές της υποχρεώσεις, όχι μόνο σε επίπεδο αποζημιώσεων, αλλά και σε 

επίπεδο υποχρεώσεων γενικότερα.  
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 Κίνδυνος αγοράς: Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται με τις μεταβολές στην αγορά 

χρήματος, δηλαδή στις αυξομειώσεις των επιτοκίων, στις χρηματιστηριακές 

συναλλαγές και την κατάσταση των χρηματαγορών γενικότερα και, τέλος, στις αγορές 

παραγώγων και συναλλάγματος κλπ.  

 Πιστωτικός κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος στον ασφαλιστικό κλάδο σχετίζεται με 

την δυνατότητα των αντασφαλιστών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τις εταιρείας 

σε μια δεδομένη στιγμή. Ο πιστωτικός κίνδυνος εμπεριέχει επίσης και την σωστή 

επενδυτική πολιτική της εταιρείας, καθώς και την δυνατότητα της εταιρείας να 

εισπράττει από τους χρεώστες της και να είναι απαλλαγμένη από προβληματικούς 

λογαριασμούς.  

 Συστηματικός κίνδυνος: O κίνδυνος αυτός σχετίζεται κυρίως με το νομοθετικό 

περιβάλλον, στο οποίο κινείται οι επιχείρηση, καθώς και με τους οικονομικούς κύκλους 

που διανύει η αγορά, στην οποία λειτουργεί. 

 Επιχειρηματικός κίνδυνος: O επιχειρηματικός κίνδυνος αφορά τις διαδικασίες, τα 

συστήματα, την διοίκηση ή την πιθανότητα εξαπάτησης εντός της εταιρείας. 

Συνεπώς, το σχέδιο οδηγίας  Solvency II, αποτελεί βάση για περαιτέρω ενοποίηση της 

κοινοτικής αγοράς ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων  με κύριο σκοπό: 

 την ενίσχυση της προστασίας των δικαιούχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

 τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστών και των 

αντασφαλιστών της Ευρώπης 

 τη βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας, μέσω ενός συστήματος ορθών αρχών 

οικονομικής αξιολόγησης και διαφάνειας.  

Η οδηγία του Solvency I, υπολόγιζε μόνο τον κίνδυνο του underwriting, για αυτό θεωρήθηκε 

παρωχημένο και ανεπαρκές και θεσπίστηκε η κοινοτική οδηγία του Solvency ΙΙ.  

2.8 Διαφορά Solvency II &  Basel II 

Το Basel II είχε σαν στόχο του τη δημιουργία ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την 

τραπεζική αγορά, όπως και το Solvency II έχει σαν στόχο του τη δημιουργία ενός νέου 

νομοθετικού πλαισίου για την ασφαλιστική αγορά. Το Basel II είναι ουσιαστικά μια 

κοινοτική οδηγία για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών ιδρυμάτων και 

αναπτύχθηκε με τη μέθοδο των «Τριών Πυλώνων», η οποία αποτέλεσε και τη βάση για 



22 
 

το Solvency II, αλλά πέραν αυτού, οι ομοιότητες του Solvency II με το Basel II είναι 

ελάχιστες. Το επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών εταιριών διαφέρει δραματικά 

από αυτό των τραπεζών και, έτσι, το Solvency II διαμορφώνει τις δικές του αρχές 

λειτουργίας 
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Κεφάλαιο 3
ο 

 

3.1 Τεχνικά Αποθέματα Ασφαλιστικών Εταιριών 
 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υπολογίζουν  και να τηρούν  τεχνικά 

αποθέματα ανά κλάδο ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλίσεων που αναλαμβάνουν. Τα 

τεχνικά αποθέματα υπολογίζονται από τον υπεύθυνο Αναλογιστή και κάθε εταιρεία είναι 

υποχρεωμένη να τα υπολογίζει με διάφορες στατιστικές και αναλογιστικές μεθόδους ανά 

πάσα στιγμή παρουσιάζοντας  τους υπολογισμούς με αναλυτικά και επαρκή στοιχεία στην 

αντίστοιχη Εποπτική Αρχή (ΕΠ.Ε.Ι.Α- Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τραπέζης της 

Ελλάδος). Οι ασφαλιστικές εταιρείες Γενικών Ασφαλίσεων (κατά Ζημιών) σχηματίζουν τα 

παρακάτω τεχνικά αποθέματα για το χαρτοφυλάκιο τους 

 Απόθεμα Μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων (Α.Μ.Δ.Α) 

 Απόθεμα Κινδύνων Εν Ισχύ (Α.Κ.Ε.Ι.)  

 Μαθηματικό Απόθεμα Γήρατος 

 Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών (Α.Ε.Ζ.) 

 Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών (Α.Ε.Ζ. Φάκελο προς Φάκελο)  

 Απόθεμα Εξισορρόπησης 

3.1.1 Απόθεμα Μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων (Α.Μ.Δ.Α) 

 

Το Απόθεμα Μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατηγοριοποιείται στις υποχρεώσεις της 

ασφαλιστικής εταιρείας και παρουσιάζεται στο Παθητικό του Ισολογισμού. Σε γενικές 

γραμμές εμφανίζει τη διαφορά του εγγεγραμμένου ασφαλίστρου με το δεδουλευμένο 

ασφάλιστρο, δηλαδή είναι το ποσό των ασφαλίστρων που υπολείπεται από την ημερομηνία 

υπολογισμού του αποθέματος μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν καταχωρηθεί 

τα ασφάλιστρα. Το Α.Μ.Δ.Α υπολογίζεται ανά κλάδο ασφάλισης για τις πρωτασφαλιστικές 

και αντασφαλιστικές αναλήψεις της εταιρείας και υπολογίζεται για κάθε ασφαλιστική 

σύμβαση ξεχωριστά (<< συμβόλαιο προς συμβόλαιο>>) εκτός από τα σύνθετα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια που ο υπολογισμός πραγματοποιείται για κάθε ασφαλιστική σύμβαση και κάθε 

κατηγορία κινδύνων ξεχωριστά. 
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Για να υπολογίσουμε το απόθεμα πρέπει να εξετάσουμε τη διάρκεια του συμβολαίου και να 

δούμε πόσος χρόνος έχει παρέλθει. Για όλους τους κλάδους ασφάλισης πλην του κλάδου 

ασφάλισης 7 «Μεταφερόμενα Εμπορεύματα» το Α.Μ.Δ.Α. υπολογίζεται με βάση την 

υπόθεση της αναλογίας χρόνου, πιο συγκεκριμένα της ομοιόμορφης κατανομής του κινδύνου 

εντός του χρονικού διαστήματος για το οποίο καταχωρήθηκαν τα ασφάλιστρα. 

Παρουσιάζουμε τον τρόπο υπολογισμού του Α.Μ.Δ.Α.  

ΑΜΔΑ= ασφάλιστρα Αν η ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου είναι μεταγενέστερη της 

ημερομηνίας υπολογισμού 

ΑΜΔΑ=0 Εάν η ημερομηνία Λήξης του συμβολαίου είναι προγενέστερη της ημερομηνίας 

υπολογισμού. 

          
                                       

                                   
             

Ο υπολογισμός του Α.Μ.Δ.Α. για το κλάδο ασφάλισης 7 «Μεταφερόμενα Εμπορεύματα» 

ορίζεται στο 20% των ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στην τελευταία 12μηνη περίοδο πριν 

την ημερομηνία υπολογισμού του αποθέματος. Ο υπολογισμός του Αποθέματος Μη 

Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων όπως και όλων των αποθεμάτων που είναι υποχρεωμένη να 

υπολογίζει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία γενικών ασφαλίσεων  πρέπει να παρουσιάζεται 

αναλυτικά στην αναλογιστική έκθεση τεχνικών αποθεμάτων.  

 Απόθεμα Κινδύνων Εν Ισχύ (Α.Κ.Ε.Ι.)  

Το Απόθεμα Κινδύνων Εν Ισχύ είναι η πρόβλεψη (ΠΡΟΒΛΕΨΗ) που υπολογίζεται από τον 

υπεύθυνο αναλογιστή σε περίπτωση που το απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 

συμπεριλαμβανομένων και των απαιτητών ασφαλίστρων δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

προβλεπόμενων αποζημιώσεων  και των διοικητικών εξόδων των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων (εξαιρούνται τα έξοδα επενδύσεων) που είναι σε ισχύ κατά το κλείσιμο του 

ισολογισμού. Το Α.Κ.Ε.Ι υπολογίζεται και σχηματίζεται  ξεχωριστά για κάθε κλάδο 

ασφάλισης του χαρτοφυλακίου και δεν υπολογίζονται οι τυχόν προβλεπόμενες αποδόσεις των 

επενδύσεων της εταιρείας. 

                                                                 

                      Έξοδα Πρόσκτησης Α.Δ.Α.) 
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3.1.2 Μαθηματικό Απόθεμα Γήρατος 

 

Το Μαθηματικό Απόθεμα Γήρατος υπολογίζεται από τον υπεύθυνο Αναλογιστή 

αποκλειστικά για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών  1 <<Ατυχήματα>> και 2 

<<Ασθένειες>>.  Το συγκεκριμένο τεχνικό απόθεμα υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

τεχνικές μεθόδους και τις αναλογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στις Ασφαλίσεις Ζωής και 

αναφέρονται αναλυτικά στην Αναλογιστική Έκθεση Τεχνικών Αποθεμάτων. Οι μέθοδοι 

υπολογισμού πραγματοποιούνται ανά κλάδο ασφάλισης και κατά είδος ασφάλισης , ατομικές 

και ομαδικές ασφαλίσεις.  

3.1.3 Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών (ΑΕΖ) 

 

Το Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών είναι η αποζημίωση που αναμένεται ότι θα προκύψει από 

ασφαλιστικούς κινδύνους που έχουν επέλθει ως την ημερομηνία υπολογισμού του 

αποθέματος για δηλωμένες ή αδήλωτες ζημιές. Στην αποζημίωση αυτή συμπεριλαμβάνονται  

επίσης τα άμεσα και έμμεσα έξοδα διακανονισμού που αναμένεται να προκύψουν έως το 

χρονικό διάστημα που θα κλείσει η ζημιά. Το Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών υπολογίζεται για 

κάθε κατηγορία και κλάδο ξεχωριστά και διαχωρίζεται  σε δύο κατηγορίες όσον αφορά στον 

τομέα των Γενικών Ασφαλίσεων, στο ΑΕΖ (φάκελο προς φάκελο) και ΑΕΖ που σχηματίζεται 

με αναλογιστικές και στατιστικές μεθόδους. 

3.1.4 Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών (φάκελο προς φάκελο) 

 

Το ΑΕΖ  (φάκελο προς φάκελο) σχηματίζεται για κάθε ζημιά που αναγγέλλεται ξεχωριστά 

και η εκτίμηση της ζημιάς γίνεται από την αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρεία και οι κυριότεροι 

παράγοντες που σχηματίζουν το απόθεμα αυτό είναι οι παρακάτω 

 Οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν τελεσιδικήσει καθώς και οι εκτιμήσεις που 

υπάρχουν για τις  εκκρεμείς  δικαστικές διεκδικήσεις. 

 Οι αναφορές των πραγματογνώμων για τις υλικές ζημιές που έχουν συμβεί από τα 

αντίστοιχα ατυχήματα και οι ιατρικές εκθέσεις για τις σωματικές βλάβες και 

ασθένειες. 

 Και τέλος οι τόκοι υπερημερίας των δικαστικών αποφάσεων. 
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Σε μερικές περιπτώσεις δύναται η συμμετοχή του υπεύθυνου Αναλογιστή για τον υπολογισμό 

της αναμενόμενης αποζημίωσης κυρίως σε περιπτώσεις ομοειδών κινδύνων αλλά και 

καταστάσεων που δύναται η καταβολή προσόδου.  

3.1.5 Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών (με Αναλογιστικές και στατιστικές μεθόδους) 

 

Όπως προαναφέραμε εκτός από το απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών που σχηματίζεται φάκελο 

προς φάκελο υπάρχει και το απόθεμα εκκρεμών ζημιών που σχηματίζεται κατόπιν 

υπολογισμών που στηρίζεται σε αναλογιστικές και στατιστικές μεθόδους από τον Υπεύθυνο 

Αναλογιστή και το ποσό αυτό συμπληρώνει το Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών ανά κλάδο 

ασφάλισης.   

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται  πρώτον οι προβλέψεις που έχουν επέλθει αλλά δεν 

έχουν αναγγελθεί ακόμα στην Ασφαλιστική εταιρεία , οι ζημιές ΙΝΒR (Incurred but not 

reported),δηλαδή είναι οι προβλέψεις για τις ζημιές που συνέβησαν αλλά δεν έχουν δηλωθεί 

μέχρι την ημερομηνία υπολογισμού των αποθεμάτων της εταιρείας και στο ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνονται και τα άμεσα έξοδα διακανονισμού που αντιστοιχούν στη ζημιά αυτή 

μέχρι τον οριστικό διακανονισμό, καθώς και οι προβλέψεις για μελλοντικές πληρωμές για τις 

ζημιές που έχουν ήδη διακανονισθεί αλλά υπάρχει πιθανότητα να αναβιώσουν στο μέλλον. 

Η εκτίμηση που γίνεται από το Αναλογιστικό τμήμα της εταιρείας βασίζεται σε 

εμπεριστατωμένες αναλογιστικές μεθόδους και τα αναλογιστικά μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται πρέπει να προσαρμόζονται με βάση το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Όσον 

αφορά τις στατιστικές μεθόδους  πρέπει να  λαμβάνουν  υπόψη την ανάλυση του κινδύνου 

,να χρησιμοποιούνται  στοχαστικές τεχνικές και να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα 

εξωτερικών αναφορών. Γενικά ο υπολογισμός του συμπληρωματικού αποθέματος εκκρεμών 

ζημιών στην ανάλυση των δεδομένων του παρελθόντος και στην εκτίμηση των τάσεων που 

θα έχουν στο μέλλον αυτές οι ζημιές, παρακάτω παρουσιάζουμε αναλυτικά τις μεθόδους 

υπολογισμού του ΑΕΖ (με αναλογιστικές και τεχνικές μεθόδους).Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

συμμετοχή των αντασφαλιστικών εταιρειών στις πρόβλεψη της αποζημίωσης καθορίζεται 

από την αντασφαλιστική σύμβαση και τις λεπτομέρειες των συμβάσεων αυτών.  

3.1.6 Απόθεμα Εξισορρόπησης 

 

Το απόθεμα εξισορρόπησης υπολογίζεται για τον κλάδο ασφάλισης <<14>> Πιστώσεις σε 

περίπτωση τεχνικού ελλείμματος και διατίθεται σε ασφαλιστική τοποθέτηση. Το 
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συγκεκριμένο απόθεμα υπολογίζεται συγκεντρωτικά στο κλείσιμο των οικονομικών 

καταστάσεων και λαμβάνει υπόψη το Απόθεμα Εξισορρόπησης της προηγούμενης χρονιάς. 

Σύμφωνα τους ευρωπαϊκούς αλλά και εγχώριους εποπτικούς κανόνες οι ασφαλιστικές 

εταιρείες πρέπει να τηρούν και να εφαρμόζουν πολιτικές και αρχεία για τον σχηματισμό των 

τεχνικών αποθεμάτων. Αναλυτικά  

 Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να περιλαμβάνουν στον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας των την πολιτική χαρακτηρισμού εξόδων (ΠΧΕ) 

 Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, οι εταιρείες πρέπει να τηρούν για κάποιο 

χρονικό διάστημα ηλεκτρονικά αρχεία των δεδομένων και να περιλαμβάνουν τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ, τα ασφάλιστρα, τα εκχωρηθέντα Ασφάλιστρα, το 

ύψος των απαιτητών δόσεων ασφαλίστρων, το απόθεμα μη δεδουλευμένων 

ασφαλίστρων, την αναλογία αντασφαλιστή στα απόθεμα μη δεδουλευμένου 

ασφάλιστρου και τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις συμπεριλαμβανομένων των 

εκκρεμών αποζημιώσεων  και των κληρωθεισών αποζημιώσεων.  

 Επίσης οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να τηρούν σε ηλεκτρονικό αρχείο τον πίνακα 

πορείας διακανονισμού ζημιών ανά κλάδο ασφάλισης, για κάθε ζημία του κλάδου 

ξεχωριστά καθώς και την πορεία διακανονισμού της ζημίας από την ημερομηνία 

δήλωσης της ζημίας. 

 Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνεται και 

η πολιτική πιστοποίησης χαρτοφυλακίου. Στην ΠΠΧ περιλαμβάνονται το είδος και η 

μορφή των αρχείων και κατατίθεται στην επιτροπή Ιδιωτικής ασφάλισης. 

Οι υπολογισμοί, οι στατιστικές τεχνικές και μέθοδοι των αποθεμάτων πρέπει να 

αποτυπώνονται στις Επικαιροποιήσεις τεχνικών αποθεμάτων και στις αναλογιστικές εκθέσεις 

τεχνικών αποθεμάτων (ΑΝΕΤΑ) και να υποβάλλονται από τις εταιρείες στην Εποπτική αρχή 

Ιδιωτικής ασφάλισης. Τα τεχνικά αποθέματα ΑΜΔΑ και  ΑΕΖ (φάκελο προς φάκελο) πρέπει 

να υπολογίζονται ανά μήνα ενώ τα τεχνικά  αποθέματα ΑΚΕΙ και ΑΕΖ (υπολογισμένο με 

στατιστικές και αναλογιστικές μεθόδους ) πρέπει να υπολογίζονται ανά τρίμηνο και 

<<κλειδώνουν>> μέχρι το κλείσιμο του επόμενου τριμήνου. Τέλος  όσον αφορά το Απόθεμα 

Εξισορροπήσεως πρέπει να υπολογίζεται κατά το κλείσιμο της οικονομικής περιόδου και 

είναι σταθερό μέχρι την επόμενη οικονομική χρήση. Τα τεχνικά αποθέματα όπως 

προαναφέρθηκε υποβάλλονται από τον υπεύθυνο αναλογιστή στην Επιτροπή Ιδιωτικής 
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Ασφάλισης ανά τρίμηνο και περιλαμβάνεται ο υπολογισμός των τεχνικών αποθεμάτων ανά 

κατηγορία Τεχνικού Αποθέματος και κλάδο ασφάλισης.   

 

3.2 Στατιστικές μέθοδοι υπολογισμού Τεχνικών Αποθεμάτων μη πληρωθεισών 

ζημιών 

 

Μία από τις κύριες και βασικές δραστηριότητες των αναλυτών των αναλογιστικών 

δεδομένων είναι η εκτίμηση των αποθεμάτων των μη πληρωθεισών ζημιών. 

Χρησιμοποιούνται διάφορες ορολογίες παγκοσμίως για το απόθεμα των μη πληρωθεισών 

ζημιών όπως case reserves, loss reserves, bulk and IBNR reserves κ.α. Ο προσδιορισμός που 

έχει επικρατήσει όσον αφορά την επεξήγηση της εκτίμησης των μη πληρωθεισών ζημιών 

είναι η εκτίμηση του αναλογιστή που βασίζεται στην υποχρέωση των μελλοντικών 

πληρωμών που προέρχονται από ζημιές των παρελθόντων ετών. 

Η εκτίμηση των μη πληρωθεισών ζημιών  περιλαμβάνει πέντε στοιχεία. Το εκκρεμές ποσό 

ΑΕΖ (φάκελο προς φάκελο) βασιζόμενοι στις γνωστές ζημιές που υπάρχουν στο 

χαρτοφυλάκιο της κάθε εταιρείας (case outstanding), η πρόβλεψη για την μελλοντική 

ανάπτυξη των ήδη γνωστών ζημιών, η εκτίμηση για τις ζημιές που έκλεισαν και θα ανοίξουν 

ξανά, την εκτίμηση για τις ζημιές που συνέβησαν αλλά δεν δηλώθηκαν και τελευταίο 

στοιχείο είναι η εκτίμηση των ζημιών που δηλώθηκαν αλλά δεν καταγράφηκαν. Θα 

αναφερόμαστε στo AEZ (φάκελο προς φάκελο) ή case outstanding όταν αναφερόμαστε στις 

εκτιμήσεις των μη πληρωθεισών ζημιών που υπολογίστηκαν από το τμήμα ζημιών της 

αντίστοιχης εταιρείας.   

Όπως αναφέραμε πιο πάνω υπάρχουν οι ζημιές που συνέβησαν αλλά δεν δηλώθηκαν και οι 

οποίες σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό των τεχνικών αποθεμάτων της ασφαλιστικής 

εταιρείας (IBNR). Οι ζημιές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες  

 Στις ζημιές που συνέβησαν αλλά δεν έχουν ακόμα δηλωθεί (Pure IBNR) 

 Στις ζημιές που συνέβησαν αλλά δεν έχουν δηλωθεί επαρκώς (IBNER) 

Τα δύο ανωτέρα στοιχεία αποτελούν ένα πολύ σημαντικό διαχειριστικό  εργαλείο και 

χρήσιμο εργαλείο για τον αναλογιστή όταν καθορίζει ποιες μέθοδοι είναι οι πιο κατάλληλες 

για την εκτίμηση των μη πληρωθεισών ζημιών. 
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Οι βασικές τεχνικές για την εκτίμηση των μη πληρωθεισών ζημιών είναι οι εξής παρακάτω  

 Development technique ή αλλιώς Chain Ladder Technique 

 Expected Claims Technique 

 Bornhuetter-Ferguson Technique 

 Cape Cod Technique 

 Frequency –Severity Technique 

 Case Outstanding Development Technique 

 Berquist-Sherman Techniques 

Παρακάτω αναλύουμε μερικές από τις προαναφερθείσες τεχνικές που έχουν στόχο την 

προβολή των Ultimate claims. Οι Ultimate claims είναι το άθροισμα των συσσωρευτικών 

πληρωθεισών ζημιών , των εκκρεμών ζημιών και των ζημιών IBNR. Οι σχέσεις μεταξύ των 

τριών αυτών στοιχείων ποικίλλουν από ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλιστική εταιρεία, από 

την εκάστοτε ασφαλιστική κατηγορία και από την διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετικές 

διαδικασίες της  διαχείρισης ζημιών. Οι πληρωθείσες ζημιές και οι εκκρεμείς ζημιές τυπικά 

αναπαριστούν μία μεγάλη κατηγορία των Ultimate claims στην κατηγορία των Γενικών 

ασφαλίσεων που ανήκουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές κατηγορίες (lines of insurance) όπως 

είναι οι ζημιές αυτοκινήτων και περιουσίας. Οι συγκεκριμένες lines of insurance 

χαρακτηρίζονται ως short tail lines of insurance λόγω της μικρής περιόδου αναφοράς και 

διακανονισμού των ζημιών. Σε αντίθεση  για παράδειγμα οι long-tail insurance είναι οι ζημιές 

που ανήκουν σε κατηγορία υγείας. 

3.2.1 Development Technique – Chain Ladder Technique  

 

Αναπτύσσουμε τεχνικές εκτίμησης για τις συνολικές ζημιές (ultimate claims) και για τις 

ζημιές των μη πληρωθεισών ζημιών (unpaid claims) και στηρίζονται αυτές οι τεχνικές στις 

στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούν κατά βάση τις δηλωθείσες και πληρωθείσες ζημιές. 

Οι μέθοδοι  αυτοί  στηρίζονται  στην κατασκευή των development triangle των δηλωθεισών 

και πληρωθεισών ζημιών. Να τονίσουμε ότι η development technique ή αλλιώς chain ladder 

technique είναι  από τις συχνές αναλογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 

εκτίμηση των μη πληρωθεισών ζημιών. 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι οι ultimate claims για κάθε έτος 

ατυχήματος στηρίζονται στην υπόθεση ότι οι μελλοντικές ζημιές έχουν την ίδια συμπεριφορά 
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με τις ζημιές του παρελθόντος. Άλλες υποθέσεις αυτής της τεχνικής είναι η σταθερή πολιτική  

διακανονισμού των ζημιών, μία σταθερή αντασφαλιστική κάλυψη και τέλος ένα σταθερό 

μείγμα διαφορετικών ειδών ζημιών. 

Η chain ladder χρησιμοποιείται στις πληρωθείσες και δηλωθείσες ζημιές όπως επίσης και 

στον αριθμό των ζημιών. Χρησιμοποιείται σε όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες 

περιλαμβάνοντας τις short-tail lines και τις long-tail lines of insurance. Οι αναλογιστές 

προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μεθόδους οργανώνουν και επεξεργάζονται τα 

δεδομένα σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα  περιλαμβανομένου 

 Του έτους ατυχήματος 

 Του έτους συμβολαίου 

 Του έτους καταγραφής της ζημιάς 

 Του δημοσιονομικού έτους 

 

Οι αναλογιστές εφαρμόζουν τη development technique μηνιαίως, κάθε τρεις μήνες και κάθε 

έξι μήνες. 

Τα βασικά βήματα της τεχνικής αυτής είναι  

1. Καταγράφονται τα δεδομένα των ζημιών σε ένα αναπτυξιακό τρίγωνο 

2. Υπολογισμός των age-to-age factors 

3. Υπολογισμός των μέσων τιμών των age-to-age factors 

4. Επιλέγονται οι development factors 

5. Επιλέγονται οι tail factors 

6. Υπολογίζονται οι συσσωρευτικοί development factors 

7. Γίνονται προβολή των ultimate claims 

3.2.2 Υπολογισμός των age to age factors 

 

Αυτοί οι factors είναι γνωστοί ως report to report factors ή αλλιώς link ratios.Μετράνε κυρίως 

την αλλαγή των ζημιών που έχουν καταγραφεί από το ένα χρονικό διάστημα στο επόμενο. 

Είναι σημαντικοί αυτοί οι παράγοντες για τη δημιουργία των τριγώνων που δείχνουν την 

προβολή των ULTIMATE CLAIMS. Για τον υπολογισμό των age to age factors για τη 

12μηνη και την 24μηνη περίοδο διαιρούμε τις ζημιές της 24μηνης περιόδου με τις ζημιές της 
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12μηνης περιόδου. Συνεπώς το τρίγωνο των age to age factors έχει μία σειρά λιγότερη και 

μία στήλη από το αρχικό τρίγωνο των δεδομένων. 

Για παράδειγμα ο factor της 12-24 περιόδου για το χ έτος είναι  

12 - 24 factor 

Reported claims  

             
                                                         

                                                       
     

 

Σελ 92 από βιβλία για παράδειγμα 

36 - 48factor 

Reported claims  

             
                                                          

                                                          
 

Σελ 92 από βιβλία για παράδειγμα 

 

3.2.3 Υπολογισμός των μέσων  των Age to Age Factors  

 

Μετά τον σχηματισμό των τριγώνων των age to age factors το επόμενο βήμα είναι να 

υπολογίσουμε τους μέσους age to age factors. Οι αναλογιστές χρησιμοποιούν μία ποικιλία 

από μέσους για τον υπολογισμό των age to age factors. Μερικοί από τους μέσους που 

χρησιμοποιούνται στην αναλογιστική επιστήμη είναι  

o Απλός αριθμητικός μέσος  

o Medial μέσος (αποκλείουμε τις υψηλές και χαμηλές τιμές) 

o Μέσος σταθμικός μέσος  

o Γεωμετρικός μέσος 

 

3.3 Επιλογή των  Development Factors 
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Για την επιλογή των age to age factors (μία άλλη ονομασία των age to age factors είναι 

development factors) οι αναλογιστές  εξετάζουν την ιστορική ανάπτυξη των δεδομένων που 

αναφέρονται στις ζημιές και εξετάζουν επίσης τους διάφορους μέσους των age to age factors. 

Είναι κοινή πρακτική στην αναλογιστική επιστήμη να παίρνονται υπόψη και οι επιλογές των 

προηγουμένων χρόνων όσον αφορά την επιλογή των age to age factors. Αλλά κυρίως η 

επιλογή έγκειται στο υποκειμενικό κριτήριο του εκάστοτε αναλογιστή λαμβάνοντας όλα αυτά 

τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν. 

  12-24 24-36 36-48 48-60 60-72 72-84 84-96 96-108 108-120 

120-

ultimate 

Reported 1.164 1.056 1.027 1.012 1.005 1.003 1.002 1.001 1.000 1.000 

Paid 1.702 1.186 1.091 1.044 1.019 1.009 1.005 1.002 1.002 1.002 

                      

   

Πίνακας: Selected Age-to-Age-

Factors 

     

Επίσης ο αναλογιστής πρέπει να καθορίσει ένα tail factor  προκειμένου να υπολογίσει την 

τελική ultimate value σε συνδυασμό με τα καθορισμένα age to age factors. To τελικό factor 

που μας δίνει την προβολή της τελικής ζημιάς είναι το cumulative claim development factor. 

Ο υπολογισμός τους γίνεται με την πολλαπλασιαστική μέθοδο αρχίζοντας με το tail factor και 

με παλαιότερο  age to age factor. Να σημειώσουμε ότι τα cumulative claim development 

factors είναι επίσης γνωστά ως age to ultimate factors και claim development factors to 

ultimate.  

Reported  CDF at 120 months  

= selected tail (120-ultimate) factor  

= 1.000 

Reported  CDF at 108 months  

= (selected tail factor) x ( selected development factor 108 -120 months) 

=1.000 x 1.000 

Reported  CDF at 96 months 
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= (selected tail factor) x ( selected development factor 108 -120 months) x ( selected 

development factor 96 -108 months) = (CDF at 108  months) x ( selected development factor 

96 -108 months) =1.000 x 1.001 = 1.001 

Και συνεχίζονται οι υπολογισμοί μέχρι  

Reported  CDF at 12 months 

=(CDF at 24 months ) x (selected development factor 12-24 months) 

= 1.110 x 1.164 

=1.292 

Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται αντίστοιχα για τις πληρωθείσες και τις δηλωθείσες ζημιές. 

Project ultimate  claims for accident year 1998 

= (reported claims  for 1998 as of 31/12/2007) x (reported CDF at 120 months) 

= 47.742 x 1.000 

= 47.742 

For accident year 2007 

Projected Ultimate claims for accident year 2007 

= (reported claims for 2007 as of 31/12/2007) x ( reported CDF at 12 months) 

= 48583 x 1.292 

=63.118 

Χρησιμοποιώντας  την development technique οι αναλογιστές υπολογίζουν την εκτίμηση των 

μη πληρωθεισών ζημιών ως τη διαφορά μεταξύ των projected ultimate claims και των 

πραγματικών πληρωθεισών ζημιών. Επειδή χρησιμοποιείται το accident year data η εκτίμηση 

των  μη πληρωθεισών ζημιών περιλαμβάνει τις συνολικές μη πληρωθείσες ζημιές 

συμπεριλαμβανομένου των εκκρεμών ζημιών και των ζημιών IBNR. Για να καθοριστούν οι 

εκτιμώμενες IBNR ζημιές αφαιρούνται οι δηλωθείσες ζημιές από τις ultimate claims. Οι 

IBNR ζημιές είναι ίσες με τις μη πληρωθείσες ζημιές πλην των εκκρεμών ζημιών. 



34 
 

        

Age 

(Months) 

Cumulative Paid 

Claims Develpoment 

Factors 

Cumulative 

% Paid 

Incremental 

% Paid 

12 2.390 41,80% 41,80% 

24 1.404 71,20% 29,40% 

36 1.184 84,50% 13,30% 

48 1.085 92,20% 7,70% 

60 1.040 96,20% 4,00% 

72 1.020 98,00% 1,80% 

84 1.011 98,90% 0,90% 

96 1.006 99,40% 0,50% 

108 1.004 99,60% 0,20% 

120 1.002 99,80% 0,20% 

        

Πίνακας: Payment Pattern 

 

Γενικά η development technique απαιτεί ένα μεγάλο όγκο από ιστορικές ζημιές. Είναι η πιο 

λειτουργική αυτή η μέθοδος όταν δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές και χαλάνε την ομοιογένεια 

των δεδομένων. Επίσης η τεχνική αυτή δεν ενδείκνυται όταν υπάρχει μία νέα line of business 

γιατί δεν υπάρχει μία αξιόπιστη πηγή δεδομένων  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό των ultimate claims.Είναι στην ουσία immature data. 

 

Part I _ Data Triangle Reported Claims as of months 

Accident Year 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

2005 37.017.487 43.169.009 45.568.919 46.784.558 47.337.318 47.533.264 47.634.419 47.689.655 47.724.678 47.742.304 

2006 38.954.484 46.054.718 48.882.924 50.219.672 50.729.292 50.926.779 51.069.285 51.163.540 51.185.767 

 2007 41.155.776 49.371.478 52.358.476 53.780.322 54.303.086 54.582.950 54.742.188 54.837.929 

  2008 42.394.069 50.584.112 53.704.296 55.150.118 55.895.583 56.156.727 56.299.562 

   2009 44.755.243 52.971.643 56.102.312 57.703.851 58.363.564 58.592.712 

    2010 45.163.102 52.497.731 55.468.551 57.015.411 57.565.344 

     2011 45.417.309 52.640.322 55.553.673 56.979.657 

      2012 46.360.869 53.790.061 56.786.410 

       2013 46.582.684 54.641.339 

        2014 48.853.563 
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Part II _ Age - to - Age 

Factors Age to Age factors  

Accident Year 12-24 24-36 36-48 48-60 60-72 72-84 84-96 96108 108-120 Total 

2005 1.166 1.056 1.027 1.012 1.004 1.002 1.001 1.001 1.000 

 2006 1.182 1.062 1.027 1.010 1.004 1.003 1.002 1.000 

  2007 1.200 1.062 1.027 1.010 1.005 1.003 1.002 

   2008 1.193 1.062 1.027 1.014 1.005 1.003 

    2009 1.184 1.059 1.029 1.011 1.004 

     2010 1.162 1.057 1.028 1.010 

      2011 1.159 1.055 1.026 

       2012 1.160 1.056 

        2013 1.173 

         2014 

           

Part III _ Average Age 

- to - Age Factors Development Factor Selection 

Accident Year 12-24 24-36 36-48 48-60 60-72 72-84 84-96 96108 108-120 Total 

Simple Average 

          Latest 5 1.168 1.058 1.027 1.011 1.004 1.003 1.002 1.001 1.000 

 Latest3 1.164 1.056 1.027 1.012 1.005 1.003 1.002 1.001 1.000 

 Medial Average 

          Latest 5x1 1.165 1.057 1.027 1.010 1.004 1.003 1.002 1.001 1.000 

 

Volume Weighted 

Average 

          Latest 5 1.168 1.058 1.027 1.011 1.004 1.003 1.002 1.001 1.000 

 Latest3 1.164 1.056 1.027 1.012 1.005 1.003 1.002 1.001 1.000 

 

Geometric Average 

          Latest 4 1.164 1.057 1.027 1.011 1.004 1.003 1.002 1.001 1.000 

 

           

           

Part IV _ Selected Age 

- to - Age Factors Development Factor Selection 

  12-24 24-36 36-48 48-60 60-72 72-84 84-96 96108 108-120 Total 

Prior Selected 1.160 1.057 1.028 1.012 1.005 1.003 1.001 1.001 1.000 1.000 

Selected 1.164 1.056 1.027 1.012 1.005 1.003 1.002 1.001 1.000 1.000 

CDF to ultimate 1.292 1.110 1.051 1.023 1.011 1.006 1.003 1.001 1.000 1.000 

Percent Reported 77,40% 90,10% 95,10% 97,80% 98,90% 99,40% 99,70% 99,90% 100,00% 100,00% 

           

  

Claims at 31/12/14 CDF to ultimate 

Projected ultimate claims Using 

Dev. Method 

Accident Year 

Age of accident Year at 

31/12/14 Reported Paid Reported Paid Reported Paid 

2005 120 47.742.304 47.644.187 1.000 1.002 47.742.304 47.739.475 

2006 108 51.185.767 51.000.534 1.000 1.004 51.185.767 51.204.536 

2007 96 54.837.929 54.533.225 1.001 1.006 54.892.767 54.860.424 

2008 84 56.299.562 55.878.421 1.003 1.011 56.468.461 56.493.084 

2009 72 58.592.712 57.807.215 1.006 1.020 58.944.268 58.963.359 

2010 60 57.565.344 55.930.654 1.011 1.040 58.198.563 58.167.880 
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2011 48 56.976.657 53.774.672 1.023 1.085 58.287.120 58.345.519 

2012 36 56.786.410 50.644.994 1.051 1.184 59.682.517 59.963.673 

2013 24 54.641.339 43.606.497 1.110 1.404 60.651.886 61.223.522 

2014 12 48.853.563 27.229.969 1.292 2.390 63.118.803 65.079.626 

Total 

 

543.481.587 498.050.368 

  

569.172.456 572.041.099 

 

 

 

 

 

      

Unpaid Claim estimate at 31/12/14 

 

Claims at 31/12/14 Projected Ultimate Claims 

Case outstanding 

at 31/12/14 

IBNR Total 

Accident 

Year Reported Paid Reported Paid Reported Paid Reported Paid 

2005 47.742.304 47.644.187 47.742.304 47.739.475 98.117 0 -2.829 98.117 95.288 

2006 51.185.767 51.000.534 51.185.767 51.204.536 185.233 0 18.769 185.233 204.002 

2007 54.837.929 54.533.225 54.892.767 54.860.424 304.704 54.838 22.495 359.542 327.199 

2008 56.299.562 55.878.421 56.468.461 56.493.084 421.141 168.899 193.522 590.040 614.663 

2009 58.592.712 57.807.215 58.944.268 58.963.359 785.497 351.556 370.647 1.137.053 1.156.144 

2010 57.565.344 55.930.654 58.198.563 58.167.880 1.634.690 633.219 602.536 2.267.909 2.237.226 

2011 56.976.657 53.774.672 58.287.120 58.345.519 3.201.985 1.310.463 1.368.862 4.512.448 4.570.847 

2012 56.786.410 50.644.994 59.682.517 59.963.673 6.141.416 2.896.107 3.177.263 9.037.523 9.318.679 

2013 54.641.339 43.606.497 60.651.886 61.223.522 11.034.842 6.010.547 6.582.183 17.045.389 17.617.025 

2014 48.853.563 27.229.969 63.118.803 65.079.627 21.623.594 14.265.240 16.226.064 35.888.834 37.849.658 

Total 543.481.587 498.050.368 569.172.456 572.041.099 45.431.219 25.690.869 28.559.512 71.122.088 73.990.731 

 

3.4 Expected Claims Technique  

 

Μία άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται στην αναλογιστική επιστήμη για την εκτίμηση των μη 

πληρωθεισών ζημιών είναι η Expected Claims Technique. Αυτή  η μέθοδος χρησιμοποιείται 

κυρίως υπάρχουν νέες line of business και όταν υπάρχουν κυρίως immature periods. Η 

βασική υπόθεση πάνω στην οποί βασίζεται  αυτή η μέθοδος είναι ότι η εκτίμηση των μη 

πληρωθεισών ζημιών βασίζεται στην εκ των προτέρων εκτίμηση a priori estimation. 

 Η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν τα δεδομένα οργανώνονται κατά έτος ατυχήματος, 

κατά έτος αναφοράς, κατά έτος συμβολαίου και κατά ημερολογιακό έτος. Γενικά η τεχνική 

αυτή χρησιμοποιείται όταν 
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 Η ασφαλιστική εταιρεία εισαγάγει μία line of business ή μία καινούρια περιοχή 

 Ήταν επιχειρησιακές ή περιβαλλοντικές αλλαγές καθιστούν τα ιστορικά δεδομένα να 

μην έχουν σχέση με την προβολή των τελικών ζημιών 

 Όταν τα ασφαλιστικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα για άλλες μεθόδους  

Για την τεχνική αυτή  χρησιμοποιείται η claim ratio method όπου οι ultimate claims  για μία 

συγκεκριμένη περίοδο είναι ίσες με ένα επιλεγμένο claim ratio πολλαπλασιασμένο με τα 

δεδουλευμένα ασφάλιστρα 

 

                          

 

Claims at 

31/12/14 

CDF to 

Ultimate 

Projected 

Ultimate Claims  

Initial 

Selected 

Ultimate 

Claims 

On-

Level 

Earned 

Premium 

Trend 

at 14.5%  
Adjust

ment for 

Tort 

Reform. 

Trended 

Adjusted 

ultimate 

Claims 

Trend

ed 

Adjusted 

Claim 

Ratio Accident Year Reported Paid Reported Paid 

Report

ed Paid    

2006 10.000.000 9.500.000 1.005 1.050 

10.050.

000 

9.975.0

00 

10.012.5

00 

24.000.00

0 2.954 

0,67

0 

19.816.

540 

83,00

% 

2007 8.000.000 7.200.000 1.020 1.150 

8.160.0

00 

8.280.0

00 

8.220.00

0 

18.000.00

0 2.580 

0,67

0 

14.209.

092 

79,00

% 

2008 9.400.000 7.600.000 1.030 1.250 

9.682.0

00 

9.500.0

00 

9.591.00

0 

19.000.00

0 2.253 

0,67

0 

14.477.

710 

76,00

% 

2009 15.600.000 7.800.000 1.100 1.350 
17.160.

000 
10.530.

000 
13.845.0

00 
23.000.00

0 1.968 
0,67

0 
18.225.

463 
79,00

% 

2010 16.500.000 11.200.000 1.200 1.750 

19.800.

000 

19.600.

000 

19.700.0

00 

32.000.00

0 1.719 

0,75

0 

25.398.

225 

79,00

% 

2011 18.500.000 10.200.000 1.400 2.500 

25.900.

000 

25.500.

000 

25.700.0

00 

47.000.00

0 1.501 

1.00

0 

38.575.

700 

82,00

% 

2012 16.500.000 6.000.000 1.800 5.000 
29.700.

000 
30.000.

000 
29.850.0

00 
50.000.00

0 1.311 
1.00

0 
39.133.

350 
78,00

% 

2013 14.000.000 3.000.000 2.900 15.000 

40.600.

000 

45.000.

000 

42.800.0

00 

57.000.00

0 1.145 

1.00

0 

49.006.

000 

86,00

% 

2014 8.700.000 750.000 4.000 90.000 

34.800.

000 

67.500.

000 

51.150.0

00 

62.000.00

0 1.000 

1.00

0 

51.150.

000 

83,00

% 

 

 

3.5 Bornhuetter – Ferguson Technique  

 

H BORNHUETTER- FERGUSON TECHNIQUE είναι μία μίξη της development και της 

expected claims technique και συνδυάζει τις δύο τεχνικές χωρίζοντας τις ultimate claims σε 

δύο βασικά συστατικά στις πραγματικές δηλωθείσες η πληρωθείσες ζημιές και στις 

αναμενόμενες μη δηλωθείσες ή μη πληρωθείσες ζημιές. Περισσότερο βάρος  δίδεται στις 

πραγματικές ζημιές και οι αναμενόμενες ζημιές γίνονται λιγότερο σημαντικές. Η βασική 

υπόθεση της Boernhutter Ferguson μεθόδου είναι ότι οι μη δηλωθείσες και οι μη 

πληρωθείσες ζημιές θα αναπτυχθούν βασισμένες στις αναμενόμενες ζημιές. Αυτή είναι η 

βασική διαφορά με τη development technique  που βασίζονται η ανάπτυξη των ζημιών στις 

παλαιότερες και τωρινές δηλωθείσες και πληρωθείσες ζημιές. Το μοντέλο που 
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χρησιμοποιείται είναι ίδιο με το μοντέλο της chain ladder technique και οι αναλογιστές 

χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική με όλες τις line of insurance συμπεριλαμβανομένου των 

short tail lines  και των long tail lines. Οι ακόλουθες δύο φόρμουλες παρουσιάζουν τη 

Boerhnutter Ferguson  

Ultimate claims = Actual Reported Claims + Expected Unreported Claims  

Ultimate claims = Actual Reported Claims + (Expected Claims) x (%Unreported) 

 Ultimate claims = Actual Paid Claims + Expected Unpaid Claims  

Ultimate claims = Actual Paid Claims + (Expected Claims) x (%Unpaid) 

Accident 

Year 

Earned 

Premium 

Expected 

Claim 

Ratio 

Expected 

Claims 

Reported 

Claims at 

31/12/14 

Estimated 

IBNR 

Actual 

IBNR 

Difference 

from actual 

IBNR 

Increasing Case Outstanding Strength 

2005 1.000.000 70,00% 700.000 700.000 0 0 0 

2006 1.050.000 70,00% 735.000 735.000 0 0 0 

2007 1.102.500 70,00% 771.750 771.750 0 0 0 

2008 1.157.625 70,00% 810.338 810.338 0 0 0 

2009 1.215.506 70,00% 850.854 842.346 8.508 8.508 0 

2010 1.276.282 70,00% 893.397 884.463 8.934 8.934 0 

2011 1.340.096 70,00% 938.067 933.377 4.690 4.690 0 

2012 1.407.100 70,00% 984.970 962.808 22.162 22.162 0 

2013 1.477.455 70,00% 1.034.219 979.922 54.296 54.296 0 

2014 1.551.328 70,00% 1.085.930 931.185 154.745 154.745 0 

 

12.577.893 70,00% 8.804.525 8.551.189 253.336 253.336 0 

        Increasing Claim Ratios and Case Outstanding Strength 

2005 1.000.000 70,00% 700.000 700.000 0 0 0 

2006 1.050.000 70,00% 735.000 735.000 0 0 0 

2007 1.102.500 70,00% 771.750 771.750 0 0 0 

2008 1.157.625 70,00% 810.338 810.338 0 0 0 

2009 1.215.506 70,00% 850.854 842.346 8.509 8.509 0 

2010 1.276.282 70,00% 893.397 1.010.815 -117.418 10.210 127.628 

2011 1.340.096 70,00% 1.133.386 1.133.386 0 5.695 5.695 

2012 1.407.100 70,00% 984.970 1.237.897 -252.927 28.494 281.421 

2013 1.477.455 70,00% 1.034.219 1.329.895 -295.676 73.688 369.364 

2014 1.551.328 70,00% 1.085.930 1.330.264 -244.334 221.064 465.398 
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Total 12.577.893 70,00% 8.804.525 9.901.689 -1.097.164 347.660 1.444.824 

        Steady-State (No Change in Product Mix) 

2005 2.000.000 75,00% 1.500.000 1.500.000 0 0 0 

2006 2.100.000 75,00% 1.575.000 1.575.000 0 0 0 

2007 2.205.000 75,00% 1.653.750 1.653.750 0 0 0 

2008 2.315.250 75,00% 1.736.438 1.736.438 0 0 0 

2009 2.431.013 75,00% 1.823.260 1.814.751 8.509 8.509 0 

2010 2.552.563 75,00% 1.914.422 1.885.068 29.354 29.354 0 

2011 2.680.191 75,00% 2.010.143 1.948.499 61.644 61.644 0 

2012 2.814.201 75,00% 2.110.651 1.937.577 173.074 173.074 0 

2013 2.954.911 75,00% 2.216.183 1.852.729 363.454 363.454 0 

2014 3.102.656 75,00% 2.326.992 1.568.393 758.599 758.599 0 

Total 25.155.785 75,00% 18.866.839 17.472.204 1.394.634 1.394.634 0 

        Changing Product Mix 

2005 1.000.000 70,00% 700.000 700.000 0 0 0 

2006 1.050.000 70,00% 735.000 735.000 0 0 0 

2007 1.102.500 70,00% 771.750 771.750 0 0 0 

2008 1.157.625 70,00% 810.338 810.338 0 0 0 

2009 1.215.506 70,00% 850.854 842.346 8.509 8.509 0 

2010 1.276.282 70,00% 893.397 1.010.815 -117.418 10.210 127.628 

2011 1.340.096 70,00% 1.133.386 1.133.386 0 5.695 5.695 

2012 1.407.100 70,00% 984.970 1.237.897 -252.927 28.494 281.421 

2013 1.477.455 70,00% 1.034.219 1.329.895 -295.676 73.688 369.364 

2014 1.551.328 70,00% 1.085.930 1.330.264 -244.334 221.064 465.398 

Total 12.577.893 70,00% 8.804.525 9.901.689 -1.097.164 347.660 1.444.824 

 

 



40 
 

Το 2014, τα κέρδη της εταιρείας 

ανήλθαν σε 7,61 εκατομμύρια 

ευρώ, παρά την υψηλή πίεση 

στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια 

σε όλο τον κόσμο, ενώ 

σημειώθηκε αύξηση των 

πελατών της κατά 17,63% και 

κατά 17,54% στα ασφαλισμένα 

οχήματα της. 

Κεφάλαιο 4
ο
 

 

 

4.1 Interlife Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία 
 

4.1.1 Εταιρικό Προφίλ - Ιστορία 

 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι Ελληνική 

Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με έδρα την 

Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1991 σε 

πολυμετοχική βάση. Τα κεντρικά γραφεία 

της Εταιρίας στεγάζονται στο 14ο χλμ. 

εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου 

στη Θέρμη σε ένα ιδιόκτητο κτίριο 

4.500m
2
.  Είναι σημαντικό να επισημανθεί 

ότι η πορεία της εταιρίας υπήρξε κερδοφόρα 

από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, με 

κάθετη ανάπτυξη και επιτυχή υλοποίηση των εκάστοτε 

στόχων της. Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας, με επιτυχημένες 

επενδύσεις σε ακίνητα και χρεόγραφα σε συνδυασμό με το σωστό management 

συνέβαλαν στην εδραίωσή της στον ασφαλιστικό χώρο. 

Σήμερα η εταιρία INTERLIFE Ασφαλιστική αναπτύσσεται ταχύτατα αναδεικνύοντας 

συνεχώς την επιτυχημένη πορεία της, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρει με την  τεχνογνωσία που η ίδια δημιουργεί και διοχετεύει στους συνεργάτες 

της. 

          Σύμφωνα με το καταστατικό της σκοπός της είναι η κατά Νόμο: 

 ενέργεια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ασφαλίσεων, συνασφαλίσεων και 

αντασφαλίσεων κατά ζημιών, 

  αντιπροσώπευση αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, 
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 ίδρυση ή συμμετοχή σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 

οποιασδήποτε μορφής, 

 πραγματοποίηση κάθε εργασίας που θα κρίνεται αναγκαία για την προώθηση 

των εργασιών της Εταιρείας, 

 τοποθέτηση εργασιών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

υποκαταστημάτων ή νομίμων αντιπροσώπων αλλοδαπών ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, 

 η ίδρυση και ανωνύμων εταιρειών που δεν έχουν ως αντικείμενο 

ασφαλιστικές εργασίες. 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα με ένα 

ευρύ Δίκτυο Πωλήσεων ενώ έχει ήδη εγκαταστήσει Περιφερειακές Διευθύνσεις 

σε Αθήνα και Ρόδο, υποκαταστήματα σε Κρήτη, Λαγκαδά, Καλαμαριά, Θέρμη 

και Σέρρες και τέλος το δίκτυό της ολοκληρώνεται με τη λειτουργία 

αποκλειστικών γραφείων υποστήριξης και εξυπηρέτησης, στις περισσότερες 

πόλεις της χώρας. 

Η αρχή της INTERLIFE Ασφαλιστικής ήταν και είναι "Πάνω απ΄ όλα ο άνθρωπος". 

Η διευκόλυνση των ασφαλισμένων ξεκινά από την άριστη διοικητική οργάνωση της 

Εταιρίας που παρέχει τη δυνατότητα ταχύτατης έκδοσης συμβολαίων, πληρωμής 

ασφαλίστρων - με πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών – και κυρίως 

της γρήγορης αποζημίωσης. 

Ο μέσος χρόνος αποπληρωμής ζημιών της INTERLIFE Ασφαλιστικής δεν ξεπερνά τις 

14 ημέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι πολύ 

μικρότερος (π.χ. 4 με 5 ημέρες) όπως πολύ συχνά συμβαίνει στον κλάδο του 

αυτοκινήτου. 

Η φιλοσοφία της εταιρίας στηρίζεται πάνω στην αναλυτική μελέτη κάθε περίπτωσης 

ξεχωριστά, που επιφέρει την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών της. Τα 

συμβόλαιά μας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών με το 

χαμηλότερο συγκριτικά κόστος. 

H Εταιρία είναι πλήρως μηχανογραφημένη και παρέχει σε όλα τα τμήματα της on-line 

υποστήριξη, που σε συνδυασμό με μία ευέλικτη διοικητική δομή, σύγχρονο εξοπλισμό 
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και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους γενικών 

εξόδων, επιτρέποντας κατά συνέπεια, ακόμη πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. 

Η εξειδίκευση αυτή σε συνδυασμό με το σύγχρονο σύστημα διοίκησης προσδίδουν 

στην INTERLIFE Ασφαλιστική την ταυτότητα της σίγουρης και προσαρμοσμένης 

πάντοτε στις ειδικές ανάγκες του πελάτη Εταιρίας, η οποία δεν διστάζει να αποδεχθεί 

συμβόλαια μεγάλων και σοβαρών κινδύνων, όντας βέβαιη ότι θα ανταπεξέλθει. 

4.1.2 Θέση στην αγορά 

 

Μετά από μια ορθολογική πολιτική, η εταιρεία κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές 

απαιτήσεις του ασφαλιστικού κλάδου, επιβεβαιώνοντας την υπάρχουσα αξιοπιστία και 

την ενίσχυση της δυναμικής της παρουσίας. 

Κατά την περίοδο της μεγάλης οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, η Interlife συνέχισε 

να αυξάνει το ανθρώπινο κεφάλαιό της, την ποιότητα των υπηρεσιών της, την 

κερδοφορία και την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια. Σύμφωνα με το "Direction 

Business Report" που δημοσιεύθηκε από το «Direction Business Network SA το 2015, 

h Interlife ΑΕ είναι στη λίστα με τις 100 πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, σύμφωνα 

με την κερδοφορία της για το 2014, έτσι και για το 2013. 

Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία έχει το δικό της Αμοιβαίο Κεφαλαίο (Interlife 

Μικτό Εσωτερικού), διαθέτει επαρκή κεφάλαια και υψηλή ρευστότητα σύμφωνα με το 

πλαίσιο του Solvency II. Το 2014, τα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 7,61 

εκατομμύρια ευρώ, παρά την υψηλή πίεση στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια σε όλο τον 

κόσμο. Επίσης αύξησε τους πελάτες της κατά 17,63% και κατά 17,54%  τα 

ασφαλισμένα οχήματα. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι κατά την τρέχουσα 

φορολογική μεταρρύθμιση στην ελληνική αγορά, η εταιρεία απορροφά την αύξηση 

φόρου στα ασφαλιστικά συμβόλαια, διατηρώντας τις τιμές σταθερές. 

Σήμερα, η INTERLIFE Ασφαλιστική διαθέτει υπερεπάρκεια κεφαλαίων, έχει υψηλή 

ρευστότητα, η οποία και της επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση της ταχύτητας των 

αποζημιώσεων. Πληροί με επιτυχία τις απαιτήσεις του επερχόμενου νομοθετικού 

πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Solvency II. 

 

Η αναμφισβήτητη δύναμη της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί επίσημα από την 17η 

Οκτωβρίου 2012, όπου οι μετοχές της Εταιρίας  διαπραγματεύονται  στην  Αγορά 

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  
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Βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» η εποπτεύουσα 

αρχή είναι το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Ο 

φορέας που εποπτεύει την Εταιρεία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 

400/1970 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως επίσης και όλων των 

λοιπών σχετικών με την ασφάλιση νομοθεσιών, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος 

(αρμόδιο τμήμα Δ.Ε.Ι.Α. – Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης). 

 

4.2 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα  οποία έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των Διερμηνειών 

τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό αριθ. 1606/2002 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύουν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των Δ.Π.Χ.Α. είναι ότι απαιτούν την διενέργεια 

εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, σε ότι αφορά 

την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων. Αυτές βασίζονται στις διαθέσιμες 

πληροφορίες και φυσικά στην άσκηση κρίσεως από πλευράς Διοίκησης επί των 

πληροφοριών αυτών. Υπάρχει η περίπτωση τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα 

να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις που έκανε η Διοίκηση και τυχόν τέτοιες αποκλίσεις 

να επηρεάσουν σημαντικά τα παραπάνω οικονομικά αποτελέσματα. Οι περιπτώσεις 

στις οποίες εμφανίζεται πιο έντονη η υποκειμενικότητα των λογιστικών κρίσεων της 

Διοίκησης, καθώς επίσης και αυτές που χαρακτηρίζονται από αυξημένη 

πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα αναφέρονται παρακάτω. 

Ως αρχή σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων είναι η αρχή συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern) και χρησιμοποιήθηκε το ιστορικό κόστος με 

εξαίρεση τα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν οικόπεδα και κτίρια, τα 

αξιόγραφα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού και παθητικού, για τα οποία η εταιρεία χρησιμοποίησε ως βάση 

αποτίμησης της εύλογες αξίες τους. 

Τα  ποσά  στις  Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε  Ευρώ (€)  που  αποτελεί  

το  λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας 
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4.3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Business Plan 

 

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της εταιρείας είναι εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία της 

συνετής διαχείρισης και της διασφάλισης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πελάτες της. 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική, θέτοντας υψηλούς στόχους για την προώθηση της 

εταιρίας σε μια από τις ισχυρές ασφαλιστικές εταιρίες του κλάδου και 

παρακολουθώντας παράλληλα τις εξελίξεις και την εξαιρετικά επιτυχή ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού σχεδίου 2011 - 2013, προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου 5ετές 

επιχειρηματικού σχεδίου, θέτοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους 

επενδυτές/μετόχους της εταιρείας, που εδώ και τόσα χρόνια με πίστη, υπομονή και 

επιμονή, αναμένουν την δικαίωση των επενδυτικών επιλογών τους. Οι βασικές αρχές 

που καθορίζουν το Επιχειρηματικό Σχέδιο των 5 χρόνων από το  2012 έως και το  2016 

είναι οι ακόλουθες: 

 ισχυρότερη θέση στην αγορά της Βόρειας Ελλάδα ειδικότερα, αλλά και ισχυρότερη 

παρουσία στην ελληνική επικράτεια γενικότερα. 

  επέκταση του ήδη υπάρχοντος δικτύου των μεσιτών, πρακτόρων και ασφαλιστικών 

συμβούλων. 

  Προώθηση των νέων προγραμμάτων ασφάλισης. 

 Δραστηριοποίηση σε νέα ασφαλιστικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

ανάγκες των καταναλωτών. 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και να βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχει. 

 διανομή κάθε έτος υψηλού μερίσματος στους μετόχους και ταυτόχρονη ενίσχυση των 

ιδίων κεφαλαίων της. 

  έμπνευση υψηλής αίσθησης της ασφάλειας και της ικανοποίησης στους επενδυτές της. 

 

4.3.1 Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου  2012 έως 2016 

 

Οι στόχοι για το επιχειρησιακό σχέδιο 2012-2016 παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Η συνετή διαχείριση του κεφαλαίου της εταιρείας, με ελάχιστο κίνδυνο. 

 Η σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μέσα από την πολιτική της διαφάνειας 

και την άμεση εξυπηρέτηση. 
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 Η παρακολούθηση των κινδύνων που αναλαμβάνει 

η αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και την υψηλή αξιοπιστία. 

 Διατήρηση υψηλής ρευστότητας. 

 Η αύξηση του 73% του μετοχικού κεφαλαίου, ως αποτέλεσμα της κερδοφορίας 

παράλληλα με την κλιμάκωση των μερισμάτων που αναμένεται να φθάσει το 55% 

σωρευτική του συνόλου (μετά από φόρους) 5 ετών. 

 Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων στο 55% του συνολικού κύκλου εργασιών. 

 Αύξηση των επενδύσεων σε 184% του κύκλου εργασιών και 136% των αποθεμάτων. 

 Η συνέχιση των δραστηριοτήτων ΕΚΕ με συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι στο 

Ανθρώπινο Δυναμικό μας, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά, επιβεβαιώνοντας την 

αρχή της «Ανθρώπινα πάνω από όλα» 

4.4 Αντασφαλιστές της εταιρίας 

 

Ένας βασικός παράγοντας για την ευρύτερη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών 

και την ασφάλεια της εταιρείας είναι η αντασφάλεια. Η Interlife Ασφαλιστική 

συνεργάζεται με μερικούς από τους σημαντικότερους συμμετέχοντες της ασφαλιστικής 

βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να είναι 

αναγκαίο να εκδώσει και να εξασφαλίσει την σωστή εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών 

προϊόντων της. Ορισμένες από τις εταιρείες αντασφάλισης με τις οποίες συνεργάζεται η 

Interlife είναι οι ακόλουθες: 

 

 

Reinsurer Country 
Credit 

Rating 

Tokio Millenium RE UK AA- 

Scor Germany A+ 

Barbican Group UK A+ 

Liberty Syndicates UK A+ 

QBE UK A+ 

DEVK RE  Germany A+ 

Everest Ireland A+ 
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Trust Re Bahrain A- 

GIC Re India A- 

Nacional de Reasequros 

SA 

Spain A- 

Triglav Re  Slovenia A- 

Mapfre Assistencia spain A 

Sirius International Sweden A 

Aspen Re Switcherland A 

Σχήμα 4.1: Αντασφαλιστές της Interlife S.A. 

 

4.5 Loss Ratio εταιρίας 

 

Ένας από τους βασικότερους δείκτες που κρίνουν την αποδοτικότητα του management 

μιας ασφαλιστικής εταιρείας και προκρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική της 

κερδοφορία είναι ο δείκτης του loss ratio (ο δείκτης που προκύπτει από τις συνολικές 

αποζημιώσεις και τις προβλέψεις για ζημίες σε σχέση με τα συνολικά ασφάλιστρα). 

Όπως είναι σαφές στο πλαίσιο του κλάδου, κάθε εταιρεία είναι υπόχρεη για την 

καταβολή αποζημίωσης με την δήλωση της ζημίας, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 

περιπτώσεις για τις οποίες η εταιρεία θα κληθεί να καταβάλλει αποζημιώσεις, για τις 

οποίες, μέχρι την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας περιόδου δεν της έχουν 

γνωστοποιηθεί (απόθεμα I.B.N.R.). Η Διοίκηση της Εκδότριας λαμβάνει πληροφόρηση 

σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με εξειδικευμένους αναλογιστές 

καταρτίζει επαρκείς προβλέψεις. Για τον υπολογισμό των εκκρεμών ζημιών, η Εταιρεία 

χρησιμοποιεί τόσο στατιστικές, όσο και μη στατιστικές μεθόδους . Με βάση τα 

παραπάνω στοιχεία, η Εταιρεία υπολογίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον δείκτη 

ζημιών (Loss Ratio)  της. 

4.6 Επίκαιρα Θέματα στην ασφαλιστική αγορά και την εταιρική 

λειτουργία 

 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες βασίζονται κυρίως σε μετρήσεις αξίας, προκειμένου να 
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παρακολουθούν τη γενική λειτουργία της εταιρείας, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αλλά 

κυρίως τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Αξία συναντήθηκε, ποιες 

ασφαλιστικές εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν αλλαγές. Είναι 

ζωτικής σημασίας για τους ασφαλιστές να κατανοήσουν τις βασικές αλλαγές στον 

κλάδο των ασφαλίσεων, η οποία θα επηρεάσει τη στρατηγική τους, τις υποχρεώσεις 

υποβολής στοιχείων, την παραγωγή νέων υπηρεσιών και το νέο κίνδυνο που θα 

γεννηθεί από αυτή τη διαδικασία (Φερεγγυότητα Οδικού Χάρτη 2010, Ασφαλίσεων 

Ένωσης της Ελλάδας). Στην κατεύθυνση αυτή, οι χώρες της Ευρωζώνης είναι 

υποχρεωμένες να ακολουθούν το πλαίσιο του Solvency II, η οποία θα αντικαταστήσει 

Solvency I τον Ιανουάριο του 2016. Solvency II θα επικεντρωθεί κυρίως στη διαχείριση 

των κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης, ως προϋπόθεση για την 

εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και η προστασία του ασφαλισμένου 

(Φερεγγυότητα Οδικού Χάρτη 2010, Ασφάλιση Ένωση Ελλάδα). Ωστόσο, το βασικό 

θέμα του κανονιστικού πλαισίου είναι η ανησυχία ότι ορισμένες ασφαλιστικές 

εταιρείες, ιδίως οι μικρότεροι, δεν θα είναι πλέον σε θέση να λειτουργήσει ως μια 

κερδοφόρα μονάδα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να βρει έναν αγοραστή. 

 

Προκειμένου να συμμορφωθεί με το κανονιστικό πλαίσιο του Solvency II, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας (SCR), 

η οποία είναι το αποτέλεσμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προέκυψαν κυρίως από 

τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων. Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη για τη 

μέτρηση του κινδύνου ανά είδος κινδύνου, με επίπεδο εμπιστοσύνης 99,5% Οι 

ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να επενδύουν μόνο σε στοιχεία τα οποία ο 

κίνδυνός τους είναι μετρήσιμη και μπορεί να αναφερθεί 

 

 

4.6.1 Στόχοι 

 

Έχοντας αναγνωρίσει το γεγονός ότι το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αποδοτικότητα και τη διαχείριση των 

κινδύνων είναι πολύ σημαντικό για τη μέτρηση και την αντιστάθμιση των κινδύνων, οι 

στόχοι του προγράμματος είναι η ανάλυση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της 

Interlife Insurance Company SA. Θα υπάρξει μια γεωγραφική ανάλυση και τη χώρα, 

προκειμένου να εξετάσει την έκθεση της χώρας του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, θα 
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υπάρξει ανάλυση ρευστότητας, προκειμένου να εξετάσει τον τρόπο με υγρά είναι τα 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Με τη μέθοδο αυτή, θα εξεταστεί η προετοιμασία 

της εταιρείας σε κρίση ρευστότητας. Έχουμε επίσης να προβεί σε ανάλυση παράγοντα 

κινδύνου, προκειμένου να εξετάσει κατά την οποία οι παράγοντες κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου είναι υπερέκθεση. Τέλος, θα υπάρξει μια μέτρηση του κινδύνου 

αγοράς, στο πλαίσιο Value-at-Risk μέθοδο και φερεγγυότητας Μέθοδος απαιτήσεις, 

έτσι ώστε να εξεταστεί η μετρήσιμη αποτέλεσμα για το οποίο η εταιρεία μπορεί να 

παράγει τις μεγαλύτερες απώλειες και την κάλυψη που προσφέρει με το δικό της 

κεφάλαιο. 

 

Κάνοντας αυτή την ανάλυση, στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το προφίλ κινδύνου 

του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και να μετρήσει τις μεγαλύτερες απώλειες που μπορεί 

να δημιουργήσει σε ακραίες συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε το προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Τέλος, 

προτείνουμε σε Interlife Insurance Company SA μια βέλτιστη κατανομή των 

περιουσιακών στοιχείων πλαισίου για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων. 

 

4.6.2 Πεδίο εφαρμογής  -Έργο 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μας, κάνουμε καταρχάς μια εισαγωγή στο 

πλαίσιο του Solvency II, η δομή του και τις απαιτήσεις με τις οποίες οι ασφαλιστικές 

εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με. Μετά από αυτό, έχουμε κατασκευάσει το 

προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, χωρίς να χαλάσει το χαρτοφυλάκιο 

ανά περιφέρεια, χώρα, ρευστότητα και παράγοντες. Αφού έχουμε κάνει ένα αξιόπιστο 

προφίλ κινδύνου, τον οποίο πραγματοποιούμε την μέτρηση του κινδύνου αγοράς με τη 

μέθοδο της Value-at-Risk και με τη μέθοδο της Solvency II, με σκοπό την 

ποσοτικοποίηση του κινδύνου αγοράς. Τέλος, έχοντας μετρήσει τον κίνδυνο αγοράς 

ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, κάναμε μια πρόταση για τη βέλτιστη 

κατανομή των περιουσιακών στοιχείων πλαισίου. 
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4.7 Μέτρηση Κινδύνου Αγοράς 

 

4.7.1 Σημαντικότητα μέτρησης κινδύνου αγοράς 

 

Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να 

συμμορφωθούν με το νέο πλαίσιο Solvency II, το οποίο παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο 

αυξημένο ενδιαφέρον για τη διαχείριση του κινδύνου. Πέρα από αυτό, υπάρχουν 

αρκετοί παράγοντες, γεγονός που καθιστά ζωτικής σημασίας τη διαχείριση του 

κινδύνου. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι βασικοί παράγοντες για τη διαχείριση 

του κινδύνου, κάναμε μια ανάλυση SWOT της Interlife, η οποία έχει ως εξής: 

 

 

Σχήμα 4.2: SWOT ανάλυση της  Interlife Insurance Company SA 

 

Όπως μπορούμε να δούμε από το παραπάνω σχήμα, η σημασία της διαχείρισης 

κινδύνων της εταιρείας αυξάνεται λόγω της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος, τη 

μεταβλητότητα και την πρόθυμη της εταιρείας να σταθεροποιήσει την απόδοσή του σε 

• εξωτερικού κίνδυνοι 
επιχειρήσεων 

• φορολογικές αλλαγές 

• αύξηση επιτοκίων 

• μεταβολές τιμές 

• μείωση τιμών από τους 
ανταγωνιστές 

• οικονομική ύφεση 

• υψηλή ρυθμοί ανάπτυξης & 
κερδοφορίας 

• νέες αγορές 

• νέες  εξαγορές 

• σταθερή αύξηση του 
επιπέδου  εισοδήματος 

 

• μελλοντική κερδοφορία 

• φορολογική δομή 

• ανταγωνιστική αγορά 

• αυξημένος κίνδυνος 
χαρτοφυλακίου 

• μείωση αποδόσεων στις 
επενδυτικές αγορές 
 

 

•υψηλή κερδοφορία και 
έσοδα 

•Αυξημένη απόδοση ιδίων 
κεφαλαίων 

•υψηλός ρυθμός ανάπτυξης 

• άμεση & αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση 

Strengths 
(Δυνάμεις) 

Weaknesses 
(Αδυναμίες) 

Threats 
(Απειλές) 

Opportunities 
(Ευκαρίες) 
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μια στοχευμένη επιστροφή κινδύνου. Είναι αξιοσημείωτο από τα παραπάνω το γεγονός 

ότι στις απειλές και τις αδυναμίες της εταιρείας, μεγάλο ποσοστό ανήκει σε μεταβολές 

των τιμών καθώς και στο επιτόκιο της αγοράς. Επιπλέον, υπάρχει αύξηση στον 

συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου όπου προέρχεται κατά κύριο λόγο από την 

ευαισθησία του χαρτοφυλακίου και τις μεταβολές των τιμών. 

Για τον προσδιορισμό των ειδικών οικονομικών παραγόντων που αναφέραμε πριν, 

κάναμε μια ανάλυση PEST, κατανέμοντας τους παράγοντες της εταιρείας σε 

πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς. 

 

 

 

 

Σχήμα 4.3: Ανάλυση PEST της Interlife Insurance Company SA 

 

Συνεπώς, από το παραπάνω σχήμα, στους οικονομικούς παράγοντες  τα επιτόκια, το 

ποσοστό πληθωρισμού καθώς και η επάρκεια κεφαλαίων κατέχουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό. Με άλλα λόγια, η διαχείριση του κινδύνου αγοράς βρίσκεται σε ηγετική θέση 

στην ανάλυση χρηματοοικονομικών κινδύνων της εταιρίας, εφ 'όσον αυτό αποτελεί το 

μεγαλύτερο κίνδυνο του χαρτοφυλακίου για την ίδια την εταιρία. Στην μέτρηση του 

κινδύνου αγοράς του χαρτοφυλακίου, αυξημένη σημασία θα πρέπει να δοθεί στον 

κίνδυνο εξάπλωσης και στον κίνδυνο επιτοκίου καθώς θα πρέπει να αντισταθμίζονται. 

Political 
•Ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις στον 
τομέα της υγείας 

•Κεφαλαιακή απαίτηση 

•Ελληνικά κεφάλαια & 
χρηματοπιστωτικές 
αγορές 

•Φορολογική  & 
ελεγκτική πολιτική 

Economical   
•Επάρκεια κεφαλαίων 

•Μειωμένη οικονομική 
δραστηριότητα 

•Επιτόκια 

•Επίπεδο 
πληθωρισμου- αποπλη
θωρισμού 

• Ικανοποίηση πελατών 

Social 
ΤρόποςΖωής 

•Επίπεδο κέρδου 

•Κοινωνικά Οφέλη 

•Πληθυσμός 

Technological 
•Διατήρηση Βάσεις 
Δεδομέων– Data Mining 
(εξόρυξη δεδομένων) 

•E-business ασφάλεις στην 
Ελλάδα 
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4.8 Η μέθοδος Value-at-Risk 

 

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου και πηγάζει από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον της αγοράς. 

Ένας βασικός κανόνας της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κλάδο των 

ασφαλίσεων είναι η υψηλή ρευστότητα της εταιρείας να επενδυθεί σε χαμηλού 

κινδύνου - περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

σχέδιο, όπου υπάρχουν βραχυπρόθεσμες επενδύσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

και μακροπρόθεσμες επενδύσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τις αποδόσεις. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή μεταβλητότητα της χρηματιστηριακής αγοράς 

και των άλλων περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να υπάρχει ένας προσεκτικός 

σχεδιασμός για τη διαχείριση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου. (Χρηματοοικονομικής 

και Τραπεζικής Διοικητικής του κινδύνου, Schoiniotakis - silligardos, 2010) 

 

Μια πολύ γνωστή μέθοδος που προσδιορίζει την μέγιστη απώλεια που μπορεί να 

αντέξει ένας επενδυτής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι η τιμή Value-at-

risk. Η τιμή Value-at-Risk είναι μια στατιστική τεχνική για τον προσδιορισμό του 

κεφαλαίου με βάση τον κίνδυνο, χρησιμοποιώντας για τη μέτρηση και την 

ποσοτικοποίηση του επιπέδου των χρηματοοικονομικών κινδύνων στο εσωτερικό της 

επιχείρησης ή των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Επίσης χρησιμοποιείται από τους διαχειριστές κινδύνου, προκειμένου να μετρήσει και 

να ελέγξει το επίπεδο του κινδύνου που αναλαμβάνει η εταιρία, με άλλα λόγια, 

αντανακλά την διάθεση ανάληψης κινδύνου της ασφαλιστικής εταιρείας ή οι ζημίες 

μιας πιθανής χειρότερο αποτέλεσμα. 

 

Το επίπεδο εμπιστοσύνης που χρησιμοποιείται είναι 95% ή 99% και οι ημέρες της 

ζημίας που χρησιμοποιούνται είναι 1 ημέρα ή 10 ημέρες.  

Η τιμή Value-at-Risk εισήχθη για πρώτη φορά από την JP Morgan το 1995 για τη 

μέτρηση των απωλειών των επενδύσεων μέσα στην ημέρα. Αξία σε κίνδυνο σε γενικές 

γραμμές ορίζεται ως 

 

Value at risk = position value*price sensitivity*change in the return 

 

Η έννοια VaR εξυπηρετεί τρεις βασικούς στόχους: παρέχει μια πλήρη εικόνα των 
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κινδύνων του χαρτοφυλακίου, μετρά την οικονομική θέση και αναθέτει μετρήσιμες 

τιμές σε κινδύνους. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι υποθέτουμε ότι η 

κατανομή επιστροφή είναι φυσιολογικό, η οποία στις περισσότερες φορές δεν υπάρχει 

(Risk Management in Banking, Bessis, 2008). Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι 

ότι, αν και παρέχει ένα μέτρο για το καθοδικό κίνδυνο, αποτυγχάνει να παράσχει μια 

μέτρηση των απωλειών χειρότερο από VAR (Philippe Jorion, 2007) 

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τη βιομηχανία 

χρηματοδότησης (Strategic ανάληψη κινδύνου: Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων, Aswath 

Damodaran, 2008) 

 

4.8.1 Ιστορική Ανασκόπηση 

 

Οι Ιστορικές ανασκοπήσεις είναι ο απλούστερος τρόπος υπολογισμού της Αξίας σε 

Κίνδυνο. Υπολογίζεται με τη δημιουργία ενός υποθετικού χρονοσειρές των αποδόσεων 

των εν λόγω χαρτοφυλακίου, διακριβώνεται με τη λειτουργία του χαρτοφυλακίου μέσω 

πραγματικών ιστορικών δεδομένων και τον υπολογισμό των αλλαγών που θα 

προέκυπταν σε κάθε περίοδο. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε ορισμένες παραδοχές. 

Πρώτον, η προσέγγιση αυτή είναι αγνωστικιστής, όταν πρόκειται για υποθέσεις 

διανομής, με άλλα λόγια, δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται από κανονικότητα, εφ 'όσον η 

VaR προσδιορίζεται από τις πραγματικές κινήσεις του τιμή. Δεύτερον, κάθε μέρα του 

χρόνου σειρά φέρει την ίδια βαρύτητα και, τρίτον, ιστορικής αξίας σε κίνδυνο 

βασίζεται στην παραδοχή της ιστορία που επαναλαμβάνεται. 

 

4.9 Διακύμανση -  Συνδιακύμανση Προσέγγιση 

 

Αυτή η προσέγγιση ισχύει εκθετικά φθίνουσα βάρη για τις επιστροφές από το μακρινό 

παρελθόν (και μεγαλύτερα βάρη σε πιο πρόσφατες καταγραφές), προκειμένου να 

εκτιμηθεί υπό όρους μεταβλητότητες και οι συσχετίσεις. Με τη χρήση εκθετική 

εξομάλυνση μπορούμε να συλλάβει κυκλική συμπεριφορά και η αστάθεια και αυτό το 

μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ως μια βελτίωση σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο 

πρόβλεψης μεταβλητότητας, η οποία βασίζεται σε κινητούς μέσους όρους με σταθερές, 

ίσα βάρη. Μετρήσεις κίνδυνο μεθοδολογία υποθέτει ότι οι αποδόσεις των τίτλων 
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ακολουθούν μια υπό όρους κανονική κατανομή. Όσον αφορά τη μεταβολή των τιμών 

θέσης, είναι μια γραμμική συνάρτηση της υποκείμενης επιστροφής. 

 

4.10 Προσομοίωση Monte Carlo 

 

Αυτές οι προσομοιώσεις τυχαίνει να είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της Αξίας σε 

Κίνδυνο, με επίκεντρο τις πιθανότητες των ζημιών που υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή 

και όχι για το σύνολο της διανομής. Τα πλεονεκτήματα των προσομοιώσεων Monte 

Carlo μπορούν να εντοπιστούν σε σύγκριση με τις άλλες δύο προσεγγίσεις για τον 

υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο. Σε σύγκριση με την προσέγγιση variance-

covariance, δεν έχουμε να κάνετε μη ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με την ομαλότητα 

στις αποδόσεις. Σε αντίθεση με την ιστορική προσέγγιση της προσομοίωσης, είμαστε 

ελεύθεροι να φέρει τις δύο υποκειμενικές κρίσεις και άλλες πληροφορίες για τη 

βελτίωση προβλεπόμενες κατανομές πιθανότητας. Τέλος, προσομοιώσεις Monte Carlo 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της Αξίας σε Κίνδυνο για κάθε τύπο 

χαρτοφυλακίου και κάλυψης επιλογές και η επιλογή-όπως τίτλους. 

 

4.11 Προφίλ κινδύνων Interlife 
 

Ως εκ της φύσης των εργασιών της, η Interlife αντιμετωπίζει τους παρακάτω γενικούς κινδύνους: 

 Κίνδυνο αγοράς, δηλαδή πιθανότητα ζημιών από τοποθετήσεις σε 

χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων οι τιμές ενδέχεται να μειωθούν. 

  Κίνδυνο μακροοικονομικού περιβάλλοντος, δηλαδή πιθανότητα ζημιών από 

ενδεχόμενη μακροοικονομική επιδείνωση που περιορίζει τη ζήτηση ασφαλιστικών 

προϊόντων ή ενθαρρύνει την εξαγορά ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής. 

  Κίνδυνο επέλευσης καταστροφικών γεγονότων, τα οποία θα μπορούσαν να 

εξαναγκάσουν την Εταιρεία να ρευστοποιήσει εσπευσμένα ορισμένα στοιχεία του 

ενεργητικού της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις καταβολής 

αποζημιώσεων. 

  Κίνδυνο μετάδοσης προβλημάτων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 

περίπτωση επενδύσεων σε προϊόντα των ιδρυμάτων αυτών. 

  Κίνδυνο αυξανόμενου ανταγωνισμού από άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή από 

τράπεζες που προσφέρουν ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
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τονιστεί ότι ενώ ο έντονος ανταγωνισμός, ωθεί συνήθως τις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις σε υποτιμολόγηση των προϊόντων τους, η οποία συνεπάγεται υψηλότερο 

κίνδυνο ζημιών, η Interlife Ασφαλιστική, ιστορικά, δεν κατέφυγε ποτέ σε παρόμοια 

πρακτική. 

  Κίνδυνο θεσμικού πλαισίου, καθώς η ουσιαστική η αλλαγή σε οποιαδήποτε 

νομοθεσία που διέπει την αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως η 

εφαρμογή αυστηρότερων περιορισμών σε επίπεδο διαχείρισης των επενδυτικών 

χαρτοφυλακίων, εποπτείας, reporting, αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της 

φερεγγυότητας των ασφαλιστικών, μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα και τη 

λειτουργία της Εταιρείας. Η Εταιρεία βέβαια, έχει ήδη προνοήσει να εναρμονίσει σε 

σημαντικό βαθμό τις λειτουργίες της, εν’ όψει της εφαρμογής του Solvency II, το 

οποίο και θεωρεί τη σημαντικότερη αλλαγή επί το αυστηρότερο, σε επίπεδο θεσμικού 

πλαισίου που διέπει το επιχειρηματικό της περιβάλλον. 

 Ασφαλιστικό κίνδυνο, υπό την έννοια ότι για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

υφίσταται η πιθανότητα να επέλθει ο ασφαλισμένος κίνδυνος και η αβεβαιότητα για 

το τελικό ποσό που θα προκύψει προς αποζημίωση. Από τη φύση των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων, ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι τυχαίος και συνεπώς μη προβλέψιμος. Σε 

ένα χαρτοφυλάκιο συμβολαίων στο οποίο εφαρμόζεται η θεωρία των πιθανοτήτων για 

την τιμολόγηση και για την εκτίμηση των ασφαλιστικών προβλέψεων, ο βασικός 

κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Εταιρεία είναι η υπέρβαση των πραγματοποιηθεισών 

αποζημιώσεων σε σχέση με τις αρχικές της εκτιμήσεις. Αυτό συμβαίνει όταν η 

συχνότητα των ζημιών και το ύψος των αποζημιώσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερα 

από αυτά που αρχικά είχαν εκτιμηθεί. Η στατιστική αλλά και η εμπειρία, 

αποδεικνύουν, ότι όσο διευρύνεται ο όγκος ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, τόσο 

μικρότερη καθίσταται η σχετική μεταβλητότητα του αναμενόμενου αποτελέσματος. 

Έτσι, ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο, είναι λιγότερο πιθανό να επηρεαστεί από μια 

αλλαγή σε ένα οποιοδήποτε υποσύνολό του. Η πολιτική του underwriting στην 

αποδοχή των κινδύνων που εφαρμόζει η Εταιρεία, αποδεικνύεται από τους σχετικούς 

δείκτες απόλυτα πετυχημένη, γεγονός το οποίο καταμαρτυρεί και το χαμηλό loss ratio 

που έχει επιτύχει (64%). 

 Ο κίνδυνος από τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, ο οποίος σχετίζεται με την 

παρατεταμένη οικονομική κρίση που διέρχεται η ελληνική οικονομία και μεταξύ των 

άλλων έχει οδηγήσει σε ύφεση, η οποία διέρχεται ήδη τον τρίτο χρόνο, ενώ δεν 

προβλέπεται η επαναφορά σε συνθήκες ανάπτυξης τα επόμενα δύο χρόνια. 
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Ταυτόχρονα, έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των ανέργων και έχει επέλθει 

σημαντική μείωση των διαθεσίμων εισοδημάτων της πλειοψηφίας των πολιτών, με 

την παράλληλη αύξηση των φορολογικών βαρών. Όλα τα παραπάνω έχουν ως άμεση 

συνέπεια την συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, η οποία με τη 

σειρά της επηρεάζει αρνητικά το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Η Εταιρεία 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, κατά συνέπεια, η πορεία της ελληνικής οικονομίας 

επηρεάζει άμεσα τη συνολική χρηματοοικονομική της κατάσταση, ενώ η επιβράδυνση 

της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση 

της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, καθώς και όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί 

τελευταία, ή/και που θα ληφθούν στο άμεσο μέλλον, ενδέχεται να έχουν ως 

αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό του ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος, 

καθώς και τη μείωση των προϋπολογισμών και των δαπανών των επιχειρήσεων για 

ασφάλιση και ως εκ τούτου τη μείωση των πωλήσεων της Εταιρείας. Βέβαια, 

ειδικότερα για την τρέχουσα χρήση, η Εκδότρια δείχνει να μην επηρεάζεται, καθώς η 

ασφαλιστική της παραγωγή δείχνει να παραμένει σταθερή με τάση αύξησης της τάξης 

του 5%, ενώ σημαντικό μέρος των επενδύσεών της, ως μέτρο για την αντιμετώπιση 

του συγκεκριμένου κινδύνου, έχει μεταφερθεί στο Λουξεμβούργο και την Κύπρο.  

 Ο κίνδυνος από την απώλεια στελεχών ή εξειδικευμένου προσωπικού, είναι 

γενικότερα υπαρκτός, για την πλειονότητα των εταιρειών, στην περίπτωση όμως της 

Εκδότριας ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι σημαντικά μειωμένος, λόγω του γεγονότος 

ότι οι κρίσιμες θέσεις του management καλύπτονται από βασικούς μετόχους της. Από 

τους ανωτέρω κινδύνους σχετικά σημαντικότεροι, για το τρέχον έτος, είναι ο κίνδυνος 

αγοράς και ο κίνδυνος μακροοικονομικού περιβάλλοντος. 

 

Συμπερασματικά, παρά το αντίξοο σε τοπικό στενά περιβάλλον, η τεχνογνωσία και οι 

εμπειρίες  της Interlife, δημιουργούν ένα κρίσιμο αμυντικό τείχος έναντι των συστημικών 

κινδύνων που αντιμετωπίζει. 

Από την άλλη η  Interlife, εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως 

κίνδυνο τιμών αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμειακών ροών από μεταβολή των 

επιτοκίων 

α) Κίνδυνος αγοράς 

Τα έσοδα της Εταιρείας μέχρι και το τέλος του 2011 αποτελούν προϊόν δραστηριοποίησης σε 

εγχώριο επίπεδο και συνεπώς δεν τίθεται θέμα σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 
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Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να 

εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών 

ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία 

πελατειακή βάση και για συγκεκριμένους πιστωτικούς κινδύνους, η Εταιρεία σχηματίζει 

αντίστοιχες προβλέψεις επισφαλειών. Στο τέλος της χρήσης η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει 

σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικών κινδύνων, για τους οποίους δεν έχουν σχηματιστεί 

αντίστοιχες προβλέψεις. Αναφορικά με την ικανότητα των αντασφαλιστών να ανταποκριθούν 

στις υποχρεώσεις τους, η Εταιρεία προτού προχωρήσει σε σύμβαση συνεργασίας ελέγχει την 

πιστοληπτική τους ικανότητα. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών 

παρακολουθείται σε συνεχή βάση, εφαρμόζοντας διαδικασίες οι οποίες βεβαιώνουν, ότι οι 

πωλήσεις προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία 

αξιοπιστίας. Όπου κρίνεται απαραίτητο και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της 

αγοράς, η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για 

πελάτες που παρουσιάζουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. Τα τραπεζικά υπόλοιπα τηρούνται 

σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία 

εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, σε σχέση με 

κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ως Κίνδυνος Ρευστότητας, νοείται ο κίνδυνος αδυναμίας των Επιχειρήσεων να εκποιήσουν 

επενδύσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να προβούν στον διακανονισμό των 

οικονομικών τους υποχρεώσεων, όταν αυτές καταστούν απαιτητές. Η συνετή διαχείριση της 

ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων 

και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που 

μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας, φροντίζοντας να υπάρχουν 

πάντα εξασφαλισμένα διαθέσιμα. Η Εταιρεία, διαθέτοντας το 82,39% των επενδύσεών της σε 

βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις και αμοιβαία κεφάλαια, διατηρώντας υψηλά 

άμεσα διαθέσιμα στους λογαριασμούς όψεως, εξασφαλίζει άμεση ρευστότητα, η οποία της 

δίνει την δυνατότητα να ανταποκριθεί σε οποιονδήποτε κίνδυνο έχει αναλάβει. Ακόμα και σε 

καταστροφικά σενάρια, η Εταιρεία έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί με συνέπεια στις 

υποχρεώσεις της. Η υψηλή ρευστότητα απελευθερώνει τη δυνατότητα εκποίησης των λοιπών 
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περιουσιακών στοιχείων σε βαθύ χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορεί η Εταιρεία να 

επιλέγει την βέλτιστη, για τα συμφέροντά της, στιγμή και τιμή ρευστοποίησης. 

δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων. 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε 

κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως 

από τα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών 

ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης 

αξίας. Πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε 

μεταβλητό επιτόκιο. 

ε) Επενδυτικός κίνδυνος. 

Οι τιμές των κινητών αξιών παρουσιάζουν μεταβλητότητα στις τιμές του και ποτέ δεν 

ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία. Οι ιστορικές αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις 

μελλοντικές και ως εκ τούτου το σύνολο των επενδύσεων μπορεί να υποβληθεί σε 

αυξομειώσεις, 

καταγραφή ζημιών και συνακόλουθα σαφή επηρεασμό των αποτελεσμάτων της Εταιρείας. 

Με δεδομένο μάλιστα ότι το 25% των επενδύσεων της Εταιρείας βρίσκεται τοποθετημένο σε 

ακίνητα, στην Ελλάδα, υπόκειται επιπρόσθετα στην πιθανότητα μείωσης στις τιμές γης και 

ακινήτων, το οποίο πιθανόν να επηρεάσει τα μελλοντικά της αποτελέσματα. Η Εταιρεία, 

βέβαια, φροντίζει με ιδιαίτερη προσοχή τη διαμόρφωση των επενδυτικών της χαρτοφυλακίων 

έτσι ώστε να μειώνει στο ελάχιστο τους επενδυτικούς κινδύνους που αναλαμβάνει και 

αναφορικά με τα ακίνητά της, αποτιμούνται από εξειδικευμένους εκτιμητές σε ετήσια βάση 

και τα αποτελέσματα ενσωματώνονται στις οικονομικές της καταστάσεις 

 

4.12 Κίνδυνος Αγοράς υπό Solvency II 

 

Ο κινδύνου αγοράς στο Solvency II περιλαμβάνει επτά επιμέρους κινδύνους (τεχνικές 

προδιαγραφές για την προπαρασκευαστική φάση του Solvency II): 

 

i. Κίνδυνος επιτοκίου.  

ii. Κίνδυνος των μετοχών αντανακλούν μειώσεις των χρηματιστηριακών αξιών. 

iii. Κίνδυνος ακίνητη περιουσίας (Property), αντανακλώντας μείωση στην αξία των 

επενδύσεων σε ακίνητα. 
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iv. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος που αντανακλούν τις μεταβολές των ξένων 

νομισμάτων έναντι του νομίσματος της χώρας καταγωγής του ασφαλιστή. 

v. Κίνδυνος Spread όπου αντανακλούν τις μεταβολές στο επίπεδο ή τη μεταβλητότητα 

των πιστωτικών περιθωρίων καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου (για τα ομόλογα, 

δομημένα προϊόντα του κεφαλαίου και τα πιστωτικά παράγωγα). 

 

vi. Ο κίνδυνος συγκέντρωσης που αντικατοπτρίζουν τον κίνδυνο των ανοιγμάτων με 

τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο. Ο κίνδυνος συγκέντρωσης περιλαμβάνει περιουσιακά 

στοιχεία εξετάζονται στα ίδια κεφάλαια κινδύνου, του κινδύνου εξάπλωσης και του 

κινδύνου ιδιοκτησίας υπο-ενότητες και αποκλείει τα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται 

στην ενότητα αθέτησης του αντισυμβαλλομένου. 

 

vii. Έλλειψη ρευστότητας ασφάλιστρο κινδύνου που αντανακλά μειώσεις στην αξία του 

ασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας. Για επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών αυτό 

επηρεάζει μόνο την απώλεια αποθεματικού προεξόφληση. 
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Σχήμα 4.4: Solvency μετοχών (equity risk) 

 
 

 

 
 

Input for the global SCR 

•Interest rate risk 

•"up" shock 

•"down" shock 

•Equity risk 

•Property Risk 

•Currency Risk 

•"up" shock 

•"down" shock 

•Credit spread risk 

•"up" shock 

•illiquidity premium 

•"down" shock 

•Concentration risks 

Calculations 

•All stress tests are applied 
on the Surplus = Assets - 

Liabilities (also called NAV) 

output 

•Global market SCR: 
capital charge resulting 

from the combination of 
the different market risks 

For each market risk: first 

liabilities are shocked, 

then assets are shocked, 

the difference of NAV 

before and after shock is 

calculated. 

These risks are aggregated 

with correlation matrix. 
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Κεφάλαιο 5ο 

 

5.1 Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου επενδύσεων Interlife Insurance 

Company S.A. 
 

Έχοντας ως σκοπό την συμμόρφωση της εταιρίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Solvency 

II, οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την επενδυτική τους πολιτική 

σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Οι νέες μέθοδοι υπολογισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων υπο Solvency II απαιτούν δραστικές αλλαγές στην σύνθεση των χαρτοφυλακίων 

και στην στρατηγική διαχείρισης ενεργητικού – παθητικού. Η έκθεση του χαρτοφυλακίου σε 

ριψοκίνδυνές και χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας αγορές και προϊόντα ενέχουν υψηλές 

οικονομικές απώλειες. Οι απαραίτητοι υπολογισμοί για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

λαμβάνουν υπόψιν αρκετούς παράγοντες όπως είναι ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο επιτοκιακός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένων, και ο κίνδυνος αγοράς στο σύνολο του. Ως 

αποτέλεσμα, Οι Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες είναι υποχρεωμένες να επενδύσουν τα 

χρήματα τους σε ασφαλείς αγορές, το οποίο όμως συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος και 

αποδόσεις. 

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας Interlife ΑΑΕΓΑ αποτελείται από μετοχές, 

Ομόλογα, Προθεσμιακές καταθέσεις και καταθέσεις όψεως, Αμοιβαία κεφάλαια και 

Επενδυτική περιουσία (Ακίνητα). Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου παρουσιάζεται 

παρακάτω 
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Σχήμα 5.1: Διάρθρωση χαρτοφυλακίου την 31/12/2014 Πηγή: Interlife Insurance Company SA 

 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσου, υπάρχει αυξημένη έκθεση σε προθεσμιακές καταθέσεις 

και ομόλογα συγκριτικά με την τοποθέτηση σε μετοχές. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται 

κυρίως στην δομή και λειτουργία μιας ασφαλιστικής εταιρίας. Με σκοπό να καλύψει τις 

υποχρεώσεις της, οι ταμειακές ροές από τα ομόλογα και τα ρευστά διαθέσιμα παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των υποχρεώσεων αλλά και στην διαχείριση του ενεργητικού – 

παθητικού. Υπάρχει επίσης αυξημένη έκθεση σε αμοιβαία κεφάλαια, με σκοπό να 

προσφέρουν τα οφέλη της διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιο. 

Παρόλα αυτά, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2014, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε συνθήκες 

οικονομικής πίεσης με κύριο σκοπό να ανταπεξέλθει στις νέες οικονομικές συνθήκες, το 

χαρτοφυλάκιο της  μέχρι τον Ιούνιο 2015 διαμορφώθηκε ως εξής: 

Investment 
Property 
21,17% 

Equities 
9,69% 

Time Deposits 
22,91% 

Fixed Income 
11,45% 

Mutual Funds 
34,79% 

INVESTMENT PORTFOLIO ALLOCATION 2014 
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Σχήμα 5.2: Διάρθρωση χαρτοφυλακίου την 30/06/2015 Πηγή: Interlife Insurance Company SA 

 

Όπως μπορούμε να δούμε, το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από Ομόλογα, Αμοιβαία κεφάλαια, 

και ρευστά διαθέσιμα. Η εταιρία διακρατεί υψηλές θέσεις σε ρευστά διαθέσιμα με σκοπό να 

είναι ευέλικτη σε αλλαγές στην διάρθρωση χαρτοφυλακίου, όταν οι περιστάσεις το 

αναδείξουν. Τα ομόλογα προσφέρουν σταθερότητα στο χαρτοφυλάκιο και θετικές αποδόσεις 

ως αποτέλεσμα της Ποσοτικής Χαλάρωσης (Quantitative Easening) από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Με τα αμοιβαία κεφάλαια, το χαρτοφυλάκιο αποκτά ισχυρή 

διαφοροποίηση.  

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Solvency II, ενδείκνυται και επιβάλλεται η εφαρμογή 

της ανάλυσης χαρτοφυλακίου κάτω από συνθήκες Look-Through, όπου τα αμοιβαία 

κεφάλαια σε ένα χαρτοφυλάκιο διασπώνται στην σύνθεση τους. Το χαρτοφυλάκιο της 

εταιρίας Interlife ΑΑΕΓΑ διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

Fixed Income 
17% 

DomesticEquities 
1% 

Foreign Equities 
2% 

Mutual Funds & 
ETF 
56% 

Time Deposits 
1% 

Checking Account 
23% 

INVESTMENT PORTFOLIO ALLOCATION JUNE 2015 
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Σχήμα 5.3  Διάρθρωση χαρτοφυλακίου υπό  look-through προσέγγιση, Πηγή: Interlife Insurance Company SA 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η εταιρία έχει τις μεγαλύτερες τοποθετήσεις σε ρευστά 

διαθέσιμα, ομόλογα και μετοχές, ακολουθώντας μια συμμετρική κατανομή των επενδύσεων. 

Πραγματοποιώντας μια μελέτη ανα γεωγραφική περιοχή, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται 

ως εξής: 

 

Σχήμα 5.4: Γεωγραφική κατανομή επενδύσεων, Πηγή: Interlife Insurance Company SA 

 

Equities 
27% 

Fixed Income- 
Eurozone 

21% 

Fixed Income - Non 
EU 
9% 

Cash - Deposits 
24% 

Undefined Funds 
0% 

Alternative 
Investments 

19% 

INVESTMENT PORTFOLIO ALLOCATION UNDER 
LOOK THROUGH APPROACH 

Greece 
14% 

Other EU 
80% 

USA & Canada 
6% 
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Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, οι μεγαλύτερες επενδύσεις έλαβαν μέρος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, ενώ μικρότερες επενδύσεις έγιναν σε ΗΠΑ και Καναδά. 

Πραγματοποιώντας και μια ανάλυση όσον αφορά την σύνθεση του χαρτοφυλακίου με βάση 

το νόμισμα, το αποτέλεσμα παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Σχήμα 5.5: Κατανομή βάσει νομίσματος, Πηγή: Interlife Insurance Company SA 

 
Όπως μπορούμε να δούμε, το χαρτοφυλάκιο έχει μεγαλύτερη έκθεση σε Ευρώ, 

ακολουθούμενο από το Δολάριο. 

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας Interlife ΑΑΕΓΑ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την 

Ελεύθερη Περιουσία και την Ασφαλιστική Τοποθέτηση. Ο διαχωρισμός αυτός επιβάλλεται 

από τις εποπτικές αρχές της Τράπεζας της Ελλάδος (αρμόδιο τμήμα Δ.Ε.Ι.Α.), η οποία είναι 

υπεύθυνη για την επίβλεψη των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα. Στην ασφαλιστική 

τοποθέτηση, η εταιρία τοποθετεί προϊόντα με σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων σε 

περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρίας. Κύριος σκοπός των περιουσιακών στοιχείων στην 

ασφαλιστική τοποθέτηση είναι η κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων, οι οποίες είναι οι 

λογιστικές εγγραφές στον ισολογισμό που αντιπροσωπεύουν τις υποχρεώσεις της 

ασφαλιστικής εταιρίας που έχουν εγγραφεί. Στην ελεύθερη περιουσία, η εταιρία τοποθετεί 

περιουσία με σκοπό την επίτευξη αποδόσεων. Στην ασφαλιστική τοποθέτηση, η Interlife 

τοποθετεί επενδύσεις οι οποίες είναι χαμηλής μεταβλητότητας και κινδύνου, όπως είναι τα 

υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας ομόλογα, τα ακίνητα και τα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία 

EU 
85% 

USD 
12% 

GBP 
1% 

JPY 
1% 

CHF 
1% 
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χαρακτηρίζονται από ρευστότητα. Στην ελεύθερη περιουσία, η εταιρία τοποθετεί τις 

υπόλοιπες επενδύσεις, που χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ρευστότητα και αποδόσεις. Μια 

σύνοψη των τοποθετήσεων περιγράφεται παρακάτω: 

 

 

Σχήμα 5.6: Διάρθρωση χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία επένδυσης,  Πηγή: Interlife Insurance Company SA 

 
Όπως μπορούμε να δούμε, τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ασφαλιστική τοποθέτηση 

βρίσκονται σε ομόλογα και ρευστά διαθέσιμα, όπου η μεταβλητότητα είναι χαμηλή. 

5.2 Προφίλ ρευστότητας 
 

Το προφίλ ρευστότητας της εταιρίας παρουσιάζεται παρακάτω: 

-5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 

Offset Cash 

Derivatives 

Funds 

Equity 

Fixed Income 

Cash 

Investment Property 

Other Investment 

Offset Cash Derivatives Funds Equity 
Fixed 

Income 
Cash 

Investment 
Property 

Other 
Investment 

Free Allocation Look-Through 0,00% 0,00% 2,25% 20,66% 6,22% 40,03% 13,12% 17,73% 

Insurance Position Look-through -2,28% 2,28% 1,35% 18,51% 29,64% 25,35% 25,14%   

Total Portfolio Look through -1,49% 1,49% 1,66% 19,24% 21,61% 30,40% 21,05% 6,04% 

PORTFOLIO ALLOCATION UNDER LOOK-THROUGH 
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Σχήμα 5.7: Ρευστότητα χαρτοφυλακίου επενδύσεων,  Πηγή: Interlife Insurance Company SA 

 

Όπως μπορούμε να δούμε, το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στην ασφαλιστική τοποθέτηση 

μπορεί να ρευστοποιηθεί μέσα στην ίδια ημέρα, δίνοντας έμφαση στην ρευστότητα. Αυτό είναι 

αποτέλεσμα της αυξημένης έκθεσης σε ρευστά διαθέσιμα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, 

παρότι η εταιρία έχει μεγάλη έκθεση σε ομόλογα, το προφίλ ρευστότητας πιάνει υψηλές αποδόσεις, 

δείχνοντας ότι τα προϊόντα στα οποία επενδύσει η εταιρίας χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και 

βάθος αγοράς. 

Παρόλα αυτά, σκοπός του χαρτοφυλακίου δεν είναι η άμεση ρευστοποίηση του και θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψιν το προφίλ ρευστότητας στις ημερομηνίες λήξης, όπως παρουσιάζεται στο 

παρακάτω διάγραμμα: 

 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

5 10 15 20 25 30 

0-1 79,20 82,06 83,48 84,54 85,27 85,92 

1-7 7,24 6,64 7,05 7,08 7,05 7,00 

7-10 1,08 1,58 1,31 1,13 0,94 0,74 

10-30 4,33 3,39 2,86 2,53 2,49 2,55 

30-180 4,37 3,85 3,34 3,27 3,10 2,71 

>180 3,79 2,48 1,95 1,44 1,14 1,08 

Investment portfolio: Liquidity Profile 
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Σχήμα 5.8: Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων βάσει ρευστότητας και λήξης, Πηγή: Interlife Insurance Company SA 

 

Όπως μπορούμε να δούμε, πέρα από τα ομόλογα, οι υπόλοιπες κατηγορίες επενδύσεων μπορούν να 

ρευστοποιηθούν μέσα σε 5 χρόνια, ενώ για τα ομόλογα μπορούν να φτάσουν και τα δέκα χρόνια σε 

ορισμένες περιπτώσεις. Επιβεβαιώνονται ουσιαστικά τα παραπάνω ευρήματα για υψηλή ρευστότητα 

στο χαρτοφυλάκιο. 

5.3 Παραγοντική ανάλυση κινδύνου ( Risk factor analysis) 
 

Μια σημαντική πλευρά της ανάλυσης χαρτοφυλακίου είναι η παραγοντική ανάλυση κινδύνου 

(risk factor analysis). Σύμφωνα με αυτό, γίνεται ανάλυση των κινδύνων που συμβάλλουν 

περισσότερο στο προφίλ κινδύνου της εταιρίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

παρακάτω σχήμα: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Fixed income 

Mutual Funds 

Equities 

Cash and Cash Equivalents 

Fixed income Mutual Funds Equities 
Cash and Cash 

Equivalents 

Έως 5 έτη 3.323.357,10 37.507.565,75 10.448.014,66 35.136.826,42 

5 με 10 έτη 6.779.057,10 0,00 0,00 0,00 

Πάνω από 10 ετη 2.238.847,13 0,00 0,00 0,00 

Investment Portfolio: Liquidity at mature  
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Σχήμα 5.9: Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο βάσει παραγοντικής ανάλυσης κινδύνου, Πηγή: Bloomberg Risk 
analytics 

 

Όπως παρατηρούμε και από το διάγραμμα, υπάρχει μεγάλη έκθεση στην ελληνική αγορά και 

την Ελλάδα ως πολιτική οντότητα καθώς επίσης και στην ευρωζώνη, παρουσιάζοντας υψηλή 

έκθεση στον συστημικό κίνδυνο της. Επιπλέον, παρουσιάζει σημαντική έκθεση στην αγορά 

των Η.Π.Α. 

 

5.4 Μέτρηση κινδύνου αγοράς 
 

5.4.1 Μέθοδος Value-at-Risk - Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων 

 

Έχοντας πραγματοποιήσει τους απαραίτητους υπολογισμούς για να βρούμε την αξία Value-

at-Risk χρησιμοποιώντας το Bloomberg Regional Model με επίπεδο σημαντικότητας 95%, 

97,5% και 99% για πιθανές απώλειες μιας ημέρας, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

παρακάτω: 
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Contribution % 35,33 28,47 9,69 8,58 3,86 3,77 1,93 1,57 1,37 0,74 0,73 0,67 0,37 
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Investment Portfolio: Risk Factor Contribution in % 
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Στήλη1 
Investment 

Portfolio 

Insurance 

Position 

Free 

Allocation 

Investment 

Portfolio 

Insurance 

Position 

Free 

Allocation 

Investment 

Portfolio 

Insurance 

Position 

Free 

Allocation 

Methodology 95%VaR 95%VaR 95%VaR 97.5%VaR 97.5%VaR 97.5%VaR 99%VaR 99%VaR 99%VaR 

Monte Carlo 

Simulation VaR 
357,05 292,52 92,02 446,95 363,45 116,36 596,00 474,32 149,31 

Historical 1 Year 

Simulation VaR 
426,10 346,70 112,40 549,71 460,76 145,21 745,63 602,07 184,97 

Historical 2 Year 

Simulation VaR 
422,32 343,25 108,13 536,52 436,10 137,29 655,48 531,81 171,99 

Historical 3 Year 

Simulation VaR 
427,97 356,81 98,37 557,48 466,31 133,05 707,20 596,05 171,13 

Parametric VaR 448,04 350,39 120,77 533,87 417,51 143,91 633,66 495,55 170,81 

Πίνακας 5.1: Υπολογισμός Value-at-Risk, Πηγή: Bloomberg Risk analytics 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να δούμε ότι η ιστορική Value-at-Risk λαμβάνει 

υψηλότερες τιμές από την προσομοίωση monte carlo. Επιπλέον, οι πιθανές ζημίες για 99% 

επίπεδο εμπιστοσύνης δεν ξεπερνούν το 0,7% του συνολικού χαρτοφυλακίου, τιμή η οποία 

είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Αυτό συνάδει και από την μεγάλη τοποθέτηση της εταιρίας σε 

χρηματικά διαθέσιμα τα οποία, σύμφωνα με την θεωρία για το value-at-risk έχουν μηδενική 

VaR. Η κατοχή υψηλών θέσεων σε χρηματικά διαθέσιμα για μία ασφαλιστική εταιρία 

διασφαλίζει την υψηλή ρευστότητα και φερεγγυότητα στον ασφαλισμένο και διατηρεί την 

μέγιστη δυνατή απώλεια σε χαμηλά επίπεδα. 

Στο παρακάτω διάγραμμα συνοψίζουμε την VaR και την marginal VaR για το επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο, την ελεύθερη περιουσία και την ασφαλιστική τοποθέτηση: 
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Σχήμα 5.10: Παρουσίαση Value at Risk ανα χαρτοφυλάκιο, Πηγή: Bloomberg Risk analytics 

 

Όπως μπορούμε να δούμε στο παραπάνω διάγραμμα, υπάρχει μια συμμετρική τοποθέτηση 

της VaR μεταξύ των τριών χαρτοφυλακίων. Την μεγαλύτερη δυνατή απώλεια την 

σημειώνουν τα Funds (Αμοιβαία Κεφάλαια) ως αποτέλεσμα των πολυδιάστατων κινδύνων 

που περιέχουν και την υψηλής έκθεσης της εταιρίας σε τέτοια προϊόντα. Στο παρακάτω 

διάγραμμα παρουσιάζουμε την marginal VaR, που είναι η επιπλέον ποσότητα κινδύνου που 

μία επενδυτική θέση προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο: 
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Σχήμα 5.11: Υπολογισμός Marginal  Value at Risk ανά χαρτοφυλάκιο, Πηγή: Bloomberg Risk analytics 

 

Όπως μπορούμε να δούμε από το παραπάνω σχήμα, στην ασφαλιστική τοποθέτηση η 

marginal VaR στις μετοχές είναι σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα προϊόντα, ως 

αποτέλεσμα της ιδιαίτερης φύσης και μεταβλητότητας των μετοχών. Σε μία αγορά, όπου 

κυριαρχεί η προοπτική mark-to-market, η θέση σε μετοχές είναι αρκετά πιο επικίνδυνη από 

τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Αυτό δείχνει ότι, παρόλο που τα κεφάλαια που προσφέρουν οφέλη διαφοροποίησης και 

μειωμένη μεταβλητότητα των κερδών και ζημιών, το Value at Risk θα συνεχίσει να είναι σε 

υψηλά επίπεδα. 

Στην πραγματικότητα, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής θέσης ιδίων κεφαλαίων και της υψηλής 

θέσης σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και ταμειακά, η ευαισθησία της Value at Risk για τη 

θέση σε μετοχές είναι υψηλή όπως το ίδιο ισχύει και για τη θέση σε Αμοιβαία Κεφάλαια 

(Funds). 
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5.4.2 Look – through ανάλυση  των χαρτοφυλακίων υπό την μέθοδο VaR 

 

Αφότου πραγματοποιήσαμε την ανάλυση κατά Value-at-Risk, πραγματοποιήσαμε την 

ανάλυση κατά την προοπτική look-through στα αμοιβαία κεφάλαια, και τα αποτελέσματα του 

συνολικού χαρτοφυλακίου είναι τα ακόλουθα: 

 

 

Σχήμα 5.12: Υπολογισμός Value at Risk υπό look through προσέγγιση του χαρτοφυλακίου, Πηγή: Bloomberg 
Risk analytics 

 

Όπως μπορούμε να δούμε και από τα γραφήματα παραπάνω, ο κίνδυνος που σχετίζεται με 

την αξία των μετοχών παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υψηλότερα ακόμη και από την θέση στα 

παράγωγα. Αυτό οφείλεται στην αντισταθμιστική δραστηριότητα των παραγώγων και όχι 

λόγω κερδοσκοπικών σκοπών. Είναι ξεκάθαρο ότι η τωρινή μεταβλητότητα στην αγορά 

μετοχών έχει επηρεάσει σημαντικά τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου, ανεβάζοντας την 

αξία του Value-at-Risk. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι μετά την ανάλυση κατά look-

through προσέγγιση, η αξία του VaR δεν ανεβαίνει σημαντικά, συγκλίνοντας τα 

αποτελέσματα με την κλασική προσέγγιση. Είναι αξιοσημείωτο όμως το γεγονός ότι η VaR 
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για τις μετοχικές θέσεις κατά look-through προσέγγιση είναι σε υψηλά επίπεδα και αυτό 

οφείλεται στην ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση αγοράς ομολόγων, όπως παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. 

5.5 S.C.R. υπό Solvency II 
 

Για να υπολογίσουμε τον κίνδυνο αγοράς με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Solvency II, 

πραγματοποιήσαμε υπολογισμούς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το  QIS 5 

(Quantitative Impact Study), η οποία απαιτεί την συμπλήρωση των πεδίων S.06.02.01.01 και 

S.06.02.01.02 με τις επενδύσεις της εταιρίας. Οι ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιούν το 

πλαίσιο προετοιμασίας σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της EIOPA (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority) για τον υπολογισμό των Κεφαλαιακών απαιτήσεων 

Φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirements – SCR) για τον κίνδυνο αγοράς. Τα 

αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 

Market risk - basic 

information 

Initial absolute values 

before shock 
Absolute values after shock 

  

Assets Liabilities Assets 

Liabilities 

(incl. the 

LAC of TP) 

Liabilities 

(excl. the 

LAC of TP) 

Interest rate risk           

interest rate down shock 
                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

                  

134,208,504.5  

                    

89,586,776.7  

                    

89,586,776.7  

interest rate up shock 
                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

                  

129,931,613.5  

                    

87,100,221.7  

                    

87,100,221.7  

Equity risk           

type 1 equities 

                    

22,100,322.4  

                    

89,172,035.7  

                    

15,111,095.4  

                    

89,172,035.7  

                    

89,172,035.7  

type 1 equity 

                    

22,100,322.4  

                      

15,111,095.4  

    

strategic participations 

(type 1 equities) 

                                      

-   

                                        

-   

    

duration-based (type 1 

equities) 

                                      

-   

                                        

-   

    

type 2 equities 

                      

1,785,220.8  

                    

89,172,035.7  

                         

776,571.1  

                    

89,172,035.7  

                    

89,172,035.7  

type 2 equity                                                      
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1,785,220.8  776,571.1  

strategic participations 

(type 2 equities) 

                                      

-   

                                        

-   

    

duration-based (type 2 

equities) 

                                      

-   

                                        

-   

    

Property risk 
                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

                  

126,669,112.7  

                    

89,172,035.7  

                    

89,172,035.7  

Spread risk           

bonds and loans 

                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

                  

126,803,418.5  

                    

89,172,035.7  

                    

89,172,035.7  

credit derivatives           

downward shock on credit 

derivatives 

                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

                    

89,172,035.7  

upward shock on credit 

derivatives 

                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

                    

89,172,035.7  

tradable securities or other 

financial instruments based 

on repackaged loans 

                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

                    

89,172,035.7  

Market risk concentrations 
                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

      

Currency risk 
                  

132,376,458.9  

                    

89,172,035.7  

      

Πίνακας 5.2: Calculation of the values before and after shock,  Πηγή: Interlife Insurance Company 

SA 

Στον παραπάνω πίνακα υπάρχει μια εκτεταμένη παρουσίαση των αξιών οι οποίες, κάτω από 

το θεσμικό πλαίσιο του Solvency II, θα υποστούν stress με σκοπό τον προσδιορισμό των 

αξιών μετά στο stress. Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τις απόλυτες αξίες μετά το 

stress, προσδιορίζοντας την αξία του κινδύνου αγοράς ανά είδος επένδυσης αλλά και στο 

σύνολο τους 

Market risk - basic information Absolute values after shock 

  Net SCR (including 

the LAC of TP) 

Gross SCR 

(excluding the LAC 

of TP) 

Interest rate risk 
                         

373,031.5  

                         

373,031.5  

interest rate down shock 

                                      

-   

                                      

-   
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interest rate up shock 

                         

373,031.5  

                         

373,031.5  

Equity risk 
                      

7,774,393.3  

                      

7,774,393.3  

type 1 equities 

                      

6,989,227.0  

                      

6,989,227.0  

type 2 equities 

                      

1,008,649.8  

                      

1,008,649.8  

Property risk 
                      

5,707,346.2  

                      

5,707,346.2  

Spread risk 
                      

5,573,040.5  

                      

5,573,040.5  

bonds and loans 

                      

5,573,040.5  

                      

5,573,040.5  

credit derivatives 

                                      

-   

                                      

-   

downward shock on credit derivatives 

                                      

-   

                                      

-   

upward shock on credit derivatives 

                                      

-   

                                      

-   

tradable securities or other financial instruments based on 

repackaged loans 

                                      

-   

                                      

-   

Market risk concentrations 
                      

1,903,385.1  

                      

1,903,385.1  

Currency risk 
                         

355,106.3  

                         

355,106.3  

Diversification within market risk module 
                    

(4,517,555.5) 

                    

(4,517,555.5) 

Total capital requirement for market risk 
                    

17,168,747.3  

                    

17,168,747.3  

Πίνακας 5.3: Αποτελέσματα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις υπό Solvency II,  Πηγή: Interlife 

Insurance Company SA 
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Σχήμα 5.13: Κατανομή υπό Solvency  ΙΙ καθαρών κεφαλαιακών απαιτήσεων, Πηγή: Interlife Insurance 
Company SA 

 

Όπως μπορούμε να δούμε και από τα παραπάνω, ο μεγαλύτερος παράγοντα του κινδύνου 

αγοράς είναι ο κίνδυνος των μετοχών και ο κίνδυνος περιθωρίου (spread risk). Στην πρώτη 

περίπτωση, αυτό είναι αποτέλεσμα της φύσης του κινδύνου μετοχών, η οποία χαρακτηρίζεται 

από υψηλή μεταβλητότητα και έκθεση στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές 

χαρακτηρίζονται από ακαθόριστες αποδόσεις, θετικές και αρνητικές, κατά την διάρκεια του 

χρόνου. Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος περιθωρίου είναι σε υψηλά επίπεδα λόγω της 

έκθεσης σε εταιρικά ομόλογα. Επιπλέον, οι πιέσεις που δέχονται οι τοποθετήσεις σε ομόλογα, 

στην τιμή και στην απόδοση στην λήξη (Yield to Maturity – YTM) παίζει σημαντικό ρόλο.  

Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 

Interest rate risk 

Equity risk 

Property risk 

Spread risk 

Market risk 
concentrations Currency risk 

NET SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENTS 2014 
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Market  

      

 

 17,169  

      

 

 

 
 

       

         

   

Interest 

    

   

 373  

    

         

   

Equity 

    

   

 7,774  

    

         

     

Type 1  

  

     

 6,989  

  

         

     

Type 2  

  

     

 1,009  

  

         

   

Property 

    

   

 5,707  

    

         

   

Spread 

    

   

 5,573  

    

         

     

Bonds 

  

    
 

 5,573  

  

         

    

 

Credit 

derivatives  

  

     

 -  

  

         

     

Structures 

  

     

 -  

  

         

   

Currency 

    

 
 

 

 355  

    

         

   

Concentration 

    

   

 1,903  

     

Πίνακας 5.4: Ανάλυση κεφαλαιακών απαιτήσεων, Πηγή: Interlife Insurance Company SA 
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5.6 Σύνοψη αποτελεσμάτων μετά την ανάλυση του κινδύνου αγοράς 
 

Από την λεπτομερή ανάλυση που έγινε παραπάνω, διακρίνουμε στο επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο μια αυξημένη έκθεση σε χρηματικά διαθέσιμα και μια σχετικά μεγαλύτερη 

έκθεση σε ομόλογα συγκριτικά με τις τοποθετήσεις σε μετοχές. Οι επενδύσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ρευστότητα, διαφοροποίηση, χαμηλό κίνδυνο χώρας και 

επενδύσεις σε σταθερά ανοδικές αγορές. 

Οι μεγάλες τοποθετήσεις σε ρευστά διαθέσιμα βοηθούν στην μείωση των οικονομικών 

απωλειών σε περίπτωση ακραίων γεγονότων. Παρόλα αυτά, υπάρχει και ένα κόστος 

ευκαιρίας, η σχεδόν μηδενική απόδοση που τα χρηματικά διαθέσιμα προσφέρουν. Σε ένα 

χαρτοφυλάκιο μιας ασφαλιστικής εταιρίας, το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων μπορεί να 

ρευστοποιηθεί μέσα στην ίδια μέρα. Παρόλο που η εταιρία έχει μεγάλη έκθεση σε ομόλογα, η 

ρευστότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, υποδεικνύοντας ότι τα ομόλογα που αγοράστηκαν 

είχαν μεγάλο βάθος αγοράς και αγοραστική δραστηριότητα. 

Παρόλα αυτά, υπάρχει μεγάλη έκθεση στην ελληνική αγορά, δείχνοντας μια αυξημένη 

εξάρτηση του χαρτοφυλακίου από την μεταβλητότητα της ελληνικής αγοράς. Η τωρινή 

Ελληνική χρηματοοικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2014 εγείρει 

έναν  από του μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου για ένα χαρτοφυλάκιο, που είναι ο 

κίνδυνος χώρας. Επιπλέον, εντοπίστηκε σημαντική έκθεση κινδύνου στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες. 

Αναλύοντας τον κίνδυνο αγοράς με μια προοπτική mark-to-market, η τοποθέτηση σε μετοχές 

ενέχει τους  μεγαλύτερους κινδύνους. Η VaR κάτω από μια προσέγγιση look-through δείχνει 

ότι τα χαρακτηριστικά κινδύνου των ομολόγων βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω 

της έκθεσης στην ελληνική ομολογιακή αγορά. Ο περιθωριακός κίνδυνος βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα λόγω της πίεσης στις τοποθετήσεις ομολόγων. 

Στο παρακάτω γράφημα, αναλύουμε τους παράγοντες από τους οποίους μπορούμε να 

δημιουργήσουμε απόδοση στο χαρτοφυλάκιο: 
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Σχήμα  5.14: Στρατηγική κατανομή ενεργητικού - πρόταση 

Από το γράφημα παραπάνω, μπορούμε να δούμε τους βασικούς παράγοντες για να 

δημιουργήσουμε απόδοση και να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου στην 

στρατηγική τοποθετήσεων στο χαρτοφυλάκιο. Από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, 

είναι επιτακτική η ανάγκη για έλεγχο της έκθεσης σε μετοχές και στον κίνδυνο χώρας. Ο 

συστηματικός κίνδυνος θα πρέπει να μειωθεί με την διαφοροποίηση. Το πιο σημαντικό όμως 

είναι η μείωση της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου και της VaR. Όπως είδαμε και πιο 

πριν, οι θέσεις σε ομόλογα και χρηματικά διαθέσιμα παράγει χαμηλή VaR και θεωρούνται 

ασφαλείς επενδύσεις αλλά παράγουν χαμηλότερες αποδόσεις. Στην επόμενη ενότητα θα 

παρουσιαστεί ένα πλαίσιο για να ελέγχουμε τον κίνδυνο αγοράς και να μειώσουμε την VaR. 

 

5.7 Αντιμετώπιση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου 
 

Παρακάτω για εξεταστούν οι δύο ακόλουθες στρατηγικές προστασίας: 

  Μια εκ των υστέρων στρατηγική προστασίας με δυναμική διαχείριση κινδύνου. 

Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της στρατηγικής είναι η ευέλικτη κατανομή μεταξύ του 

χαρτοφυλακίου που αναζητεί απόδοση και τα μετρητά. Με αυτόν τον τρόπο, 

προσαρμόζουμε τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου στις συνθήκες της αγοράς μέσω της 

91% 

5% 

2% 

2% 

Strategic Allocation Advice 

Asset Allocation Strategy 

Security Selection 

market Timing 

Other Factors 
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αλλαγής της τοποθέτησης σε ρευστά διαθέσιμα.. 

Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η προστασία του χαρτοφυλακίου από 

μεγάλη τοποθέτηση σε κίνδυνο. Ωστόσο, ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι δεν 

συνεπάγεται την εξοικονόμηση SCR. Επιπλέον, έχει ένα κόστος ευκαιρίας, το γεγονός 

ότι υπάρχει μικρότερη συμμετοχή σε μία ανοδική πορεία των αγορών, καθώς η 

συμμετοχή σε ρευστά διαθέσιμα δεν το επιτρέπει. 

 Μια στρατηγική για την προστασία της εκ των προτέρων με την χρήση δικαιωμάτων 

(options) που θα συνδυάζουν την αγορά σε δικαιώματα πώλησης (puts) προκειμένου 

να περιορίσουν την απώλεια σε μια απότομη πτωτική αγορά και την πώληση σε 

δικαιώματα αγοράς (calls) προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος των εν λόγω 

δικαιωμάτων πώλησης. Ωστόσο, το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η χαμηλή 

συμμετοχή στο περιθώριο ανόδου μετά την πώληση των δικαιωμάτων αγοράς. Αυτή η 

«αντίστροφη στρατηγική κινδύνου» (risk reverse strategy) συνίσταται στο να 

αγοράζει δικαιώματα πώλησης και την πώληση δικαιωμάτων αγοράς από την πλευρά 

των ιδίων κεφαλαίων του χαρτοφυλακίου, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στο 

πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών του Solvency II συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο 

αγοράς λόγω της αβεβαιότητας μεταξύ της αντιστάθμισης ή τον κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα αυτής της τακτικής . 

5.8 Σχεδιάγραμμα για την στρατηγική κατανομή των περιουσιακών   

      στοιχείων (Roadmap to strategic asset allocation) 
 

Για να αντιμετωπιστούν οι κρίσιμες προκλήσεις του περιβάλλοντός, η οποία χαρακτηρίζεται 

από πολλαπλούς κινδύνους, κρίσιμη  οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση και ασταθείς 

αγορές, η εταιρεία θα πρέπει να υιοθετήσει μια στρατηγική για την κατανομή των 

περιουσιακών στοιχείων . Στη στρατηγική κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, το 

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων θέτει  την κατανομή-στόχο, η οποία επαναξιολογείται και 

εξισορροπείται περιοδικά σύμφωνα με την επίδοσή τους στην αγορά, τις αλλαγές κινδύνου 

και την ανοχή και όρεξη στον κίνδυνο που θέτει εταιρείας. 

Προκειμένου να υιοθετηθεί μια πολιτική στρατηγικής κατανομής των περιουσιακών 

στοιχείων και σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Solvency II, η εταιρεία ξεκινά την 

κατανομή των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με ορισμένους παράγοντες. Πρώτον, η 

εταιρεία θέτει ως κύριο στόχο την κάλυψη των μελλοντικών υποχρεώσεων, με άλλα λόγια τις 
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technical provision Για να επιτευχθεί αυτό, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να 

ταιριάζει διάρκειά του (duration με αυτή των υποχρεώσεων της. Ο δεύτερος παράγοντας για 

την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων είναι οι συνέπειες των κατηγοριών περιουσιακών 

στοιχείων και το βάρος τους στο χαρτοφυλάκιο. Στο απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο του 

Solvency II, η εταιρεία θα πρέπει να οριστεί αυστηρά τους κανόνες στα βάρη του 

χαρτοφυλακίου και την απόκλιση από τους κατά τη διάρκεια της Στρατηγικής κατανομής. 

Επιπλέον, η εταιρεία θέτει το επίπεδο κινδύνου που προτιμά για το χαρτοφυλάκιό της. Εάν η 

εταιρεία επιδιώκει την ασφάλεια, μειώνει τον κίνδυνο και, ως εκ τούτου, την απόδοση. Εάν η 

εταιρεία επιδιώκει την αύξηση της απόδοσης, τότε θα πρέπει να αυξήσει την όρεξη κινδύνου 

πάρα πολύ. Φυσικά η Interlife θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προτάσεις της Ε.Ε. για τις 

τεχνικές προδιαγραφές του χαρτοφυλακίου και τον χρονικό ορίζοντα των επενδύσεων. Σε 

γενικές γραμμές, υπάρχει η εντύπωση ότι ο κύριος και μοναδικός στόχος για το 

χαρτοφυλάκιο μιας ασφαλιστικής εταιρείας είναι να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα κέρδη 

από σταθερό, χαμηλής μεταβλητότητας, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ωστόσο, με τον τρόπο 

αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρείες και, στην περίπτωσή μας, η ασφαλιστική εταιρεία Interlife θα 

εκτεθεί σε χάσμα μεταξύ της διάρκειας (duration) Ενεργητικού - Παθητικού. Αυτό θα 

προέλθει από τη συνήθη λειτουργία της εταιρείας: υπάρχουν υποχρεώσεις που πρέπει να 

καλυφθούν σε σύντομο διάστημα, συχνά λιγότερο από χρόνο. 

Μετά την  προπαρασκευαστική ανάλυση της στρατηγικής κατανομής που πραγματοποιήσαμε 

παραπάνω, η εταιρεία θέτει το στόχο της απόδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή 

Επενδύσεων της εταιρείας θα πρέπει να ξεκινήσει την κατασκευή του χαρτοφυλακίου με 

βάση το «βέλτιστο μείγμα». Για να ορίσετε τη στρατηγική κατανομή, κάνουμε δύο βήματα: 

1) εκτιμούμε την μελλοντική στατιστική κατανομή των αποδόσεων ανά κατηγορία 

περιουσιακών στοιχείων και 2) επιλύουμε το βέλτιστο συνδυασμό των στοιχείων ενεργητικού 

για το συγκεκριμένο επίπεδο ανοχής κινδύνου της εταιρείας. 

Η κύρια καινοτομία σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι διαφοροποιείται από την κλασική 

κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, η οποία παρακολουθεί κυρίως την προσέγγιση βάσει 

κριτηρίων αναφοράς: το χαρτοφυλάκιο διαμορφώνεται από τις κατηγορίες περιουσιακών 

στοιχείων και τα βάρη επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με ένα μοντέλο πολλαπλών 

συστημάτων ασφαλείας. Το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη ποιοτικά δεδομένα και 

μετατρέπεται σε ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα. Μια περίληψη αυτού του μοντέλου 

παρουσιάζεται πιο κάτω: 
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Σχήμα 5.15: Σχεδιάγραμμα στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων (εισροές) 

Θα πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι το μοντέλο αυτό περιορίζεται από δύο βασικούς 

παράγοντες: 1) Οι εκτιμήσεις των αποδόσεων έχει ένα «πάτωμα» (floor) 5 ετών και 2). Η 

καλή κατανομή των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστες εκτιμήσεις 

αποδόσεων ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και κινδύνων. 

Στην έκθεση διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Μετρήσεις της διαχείριση κινδύνου (VaR, Σφάλμα παρακολούθησης (tracking error), 

τυπική απόκλιση) 

 Σενάριο βάση υπολογισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων για το χαρτοφυλάκιο 

 Διαχείριση κινδύνου αντισυμβαλλομένων και συγκέντρωσης 

 Κίνδυνος ρευστότητας 

 Απόδοση της επενδυτικής απόφασης 

Target 
Return 

Liabilities 
Coverage 

•Asset-Liabilities 
duration Matching 

Impact on 
solvency II 

ratios 

Risk appetite 

Time Horizon 

investment 
Committee 
suggestions 
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Σχήμα 5.16: Σχεδιάγραμμα στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων (λειτουργιών) 

 

5.9 Επιπτώσεις από την εφαρμογή της στρατηγικής κατανομής 
 

Από την εφαρμογή στρατηγικής κατανομής των περιουσιακών στοιχείων, η εταιρεία 

επιτυγχάνει ένα χαρτοφυλάκιο που λαμβάνει υπόψη αρκετούς παράγοντας και το οποίο 

στοχεύει στη σχέση κινδύνου – απόδοσης και λαμβάνει ως ανατροφοδότηση τις ιστορικές 

αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων, τη μεταβλητότητα και τον κίνδυνο και 

αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία 

διατηρεί την SCR στα φυσιολογικά επίπεδα, μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις 

υποχρεώσεις και να κυνηγήσει την απόδοση. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ανάλυση, η εταιρεία θέτει την στρατηγική κατανομή του 

στις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το προφίλ της εταιρίας. Η στρατηγική 

κατανομή παρουσιάζεται παρακάτω: 

•Effort to reach 
efficient frontier 

Return 
evaluation 

•Return 
Management 

•Risk 
Management 

Management 

•Management's 
Deviation Limits 

Tactical 
Rebalance 

•Management 
Suggestions 

•opportunities 
evaluation 

•Risk 
management-
stress scenarios 

Staregic Asset 
Allocation 
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Σχήμα 5.17:  Στρατηγική & κατανομή περιουσιακών στοιχείων, Πηγή: Interlife Insurance 

Company SA 

 

Οι αποκλίσεις από την στρατηγική κατανομή παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

  

Σχήμα 5.18: Απόκλιση από την στρατηγική κατανομή, Πηγή: Interlife Insurance Company SA  

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 

Equities 

Fixed Income - Eurozone 

Fixed Income - Non - Eurozone 

Cash - Deposits 

Alternative Investments 

Equities 
Fixed Income - 

Eurozone 
Fixed Income - 
Non - Eurozone 

Cash - Deposits 
Alternative 

Investments 

Tactical Allocation 26,5% 21,3% 8,9% 24,2% 19,1% 

Strategic Allocation 15,0% 52,0% 10,0% 8,0% 15,0% 

Strategic & Tactical Allocation 

-40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Equities 

Fixed Income - Eurozone 

Fixed Income - Non - Eurozone 

Cash - Deposits 

Alternative Investments 

Deviation From Strategic Allocation in % 

Deviation From Strategic 
Allocation in % 
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Όπως μπορούμε να δούμε, η στρατηγική κατανομή της εταιρείας εστιάζει στις επενδύσεις 

σταθερού εισοδήματος, κυρίως στην Ευρωζώνη και, δεύτερον, σε τίτλους εκτός ευρωζώνης. 

Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από τη στρατηγική κατανομή. Αυτό κατά κύριο λόγο 

προέρχεται από τις σημερινές συνθήκες, που επιβάλλουν υψηλή ρευστότητα. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζεται η μεταβλητότητα του κινδύνου και Αξία σε κίνδυνο: 

Asset Class 

Monthly VaR 95% ASSET 

CLASS Historical Volatility     1yr  

Equities     

Greece 15,80% 37,68% 

Eurozone 6,99% 12,68% 

Non - Eurozone 5,42% 7,56% 

Undefined Funds   

 Fixed Income - Eurozone     

Greek Government Bonds 15,90% 40,07% 

EU Government Bonds 0,74% 1,08% 

Corporate bods (IG) 0,89% 1,75% 

Corporate bonds (ΗΥ) 0,71% 2,57% 

Undefined Funds   

 Fixed Income - Non - Eurozone     

Fixed Income - Non - Eurozone -IG 3,46% 9,44% 

Fixed Income - Non - Eurozone - HY 3,65% 7,44% 

Fixed Income - Non - Eurozone - Undefined 

Funds   

 Cash - Deposits     

Greece   

 Eurozone   

 Alternative Investments     

Investment Property - Greece     

Investment Property - Eurozone 6,34% 18% 

Commodities   

 Total     

 Πίνακας 5.5: Παρουσίαση Value-at-Risk & μεταβλητότητας των περιουσιακών στοιχείων, Πηγή: 

Interlife Insurance Company SA 

Όπως μπορούμε να δούμε, οι ελληνικές επενδύσεις σε ομόλογα συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο 

και Value-at-Risk, ενώ οι μετοχές συνεπάγονται μικρότερο κίνδυνο και VaR. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η εταιρεία αποκλίνει από τη στρατηγική κατανομή. 
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Με το πλαίσιο που περιγράφηκε πριν, μετά τη σταθεροποίηση της οικονομίας στο άμεσο 

μέλλον, τα βάρη του χαρτοφυλακίου επενδύσεων θα συγκλίνουν προς την στρατηγική 

κατανομή. Η Στρατηγική κατανομή είναι συνδεδεμένη με τη μεταβλητότητα του κινδύνου, 

όπως παρουσιάζονται στον πίνακα του προσαρτήματος, και την απόδοση-στόχο. Ως εκ 

τούτου, θα υπάρξει δυναμική κατανομή στους στρατηγικούς στόχους. 
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Κεφάλαιο 6ο 

 

Συμπεράσματα 
 

Στην διεξαγόμενη έρευνα, έγινε μια ανάλυση διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με το πλαίσιο 

που θέτουμε για μια καινοτόμο στρατηγική κατανομή. Κάναμε μια κατανομή του 

χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, περιοχή, χώρα και νόμισμα, κάναμε 

μια look-through ανάλυση (προσέγγιση) του χαρτοφυλακίου, εξετάσαμε τον κίνδυνο 

ρευστότητας και κάναμε μια ανάλυση των παραγόντων κινδύνου. Έχοντας εξαγάγει τα 

βασικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου,  εξετάσαμε την αξία σε 

κίνδυνο (Value-at-Risk) και το απαιτούμενο κεφάλαιο φερεγγυότητας για τον κίνδυνο 

αγοράς. 

Διαπιστώθηκε, ότι η εταιρεία διαθέτει πλεονάζουσα ρευστότητα, συμμετρική κατανομή του 

χαρτοφυλακίου και προσεκτικό προγραμματισμό των επενδύσεων. Η εταιρεία όμως έχει 

αυξήσει την έκθεση στο συστηματικό κίνδυνο, κυρίως στην Ελλάδα. Η έκθεση της 

ρευστότητας της εταιρείας έδειξε ένα υψηλό προφίλ ρευστότητας, με το μεγαλύτερο μέρος 

του χαρτοφυλακίου να μπορεί να ρευστοποιηθούν σε μία εβδομάδα. Η έκθεση σε κίνδυνο 

αγοράς της εταιρείας στο πλαίσιο του Solvency II προκαλείται από την πρόσφατη 

μεταβλητότητα στις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος και του κινδύνου περιθωρίου (spread 

risk). Υπάρχει επίσης αυξημένος κίνδυνος συγκέντρωσης, λόγω της συγκέντρωσης σε 

συγκεκριμένες χώρες, όπως η Ελλάδα. Από τους υπολογισμούς Value-at-Risk, είδαμε ένα 

μεγάλο ποσό των κινδύνων στις μετοχές και στα ρευστά διαθέσιμα. Ωστόσο, επειδή η 

τοποθέτηση σε μετοχές είναι σχετικά χαμηλή και τα ρευστά διαθέσιμα είναι σε υψηλά 

επίπεδα, το Value-at-Risk παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

Μετά από αυτό, προτείνουμε δύο στρατηγικές για την αποτελεσματική διαχείριση του 

κινδύνου αγοράς. Η πρώτη ήταν η δυναμική διαχείριση κινδύνων μέσω της ευέλικτης 

κατανομής μεταξύ του χαρτοφυλακίου που κυνηγάει απόδοση και τα μετρητά. Ωστόσο, το 

κύριο μειονέκτημα είναι το κόστος ευκαιρίας των μετρητών που, αν παραμείνει σε μεγάλα 

επίπεδα, η απόδοση είναι μηδενική. 
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Η δεύτερη ήταν μια στρατηγική για την αναστροφή του κινδύνου, η οποία είναι στρατηγική 

για την προστασία της εκ των προτέρων μέσω της αγοραπωλησίας δικαιωμάτων (options). 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να περιορίσουν την απώλεια σε μια απότομη πτωτική 

αγορά και την πώληση των δικαιωμάτων αγοράς προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος 

των της αγοράς δικαιωμάτων πώλησης. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο 

αγοράς με βάση το πλαίσιο του Solvency II λόγω της αβεβαιότητας μεταξύ του 

αντισταθμιστικού ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα αυτής της τακτικής. 

Μετά από αυτό, αποφασίσαμε ότι η λύση για τη διαχείριση των κινδύνων είναι η εφαρμογή 

μιας καινοτόμου στρατηγικής κατανομής των περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάστηκε 

παραπάνω. Με αυτό το πλαίσιο, εξάγουμε τις αποκλίσεις του χαρτοφυλακίου κατά τη 

στρατηγική κατανομή. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μετά τη σταθεροποίηση της 

οικονομίας στο άμεσο μέλλον, τα βάρη του χαρτοφυλακίου επενδύσεων θα συγκλίνουν με τη 

στρατηγική κατανομή. 

Με την εφαρμογή την στρατηγική κατανομής, η εταιρία αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο της 

διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού και σύγκλιση στην διαφορά διάρκειας (duration) 

Ενεργητικού και Παθητικού. Η εταιρεία υιοθετεί μια δυναμική κατανομή του 

χαρτοφυλακίου, η οποία θα προσαρμοστεί στην κατάσταση της αγοράς και τη μέτρηση του 

κινδύνου αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρία υιοθετεί μια σύγχρονη στρατηγική του 

χαρτοφυλακίου, παρακολουθώντας τον κίνδυνο αγοράς και κατανομή του χαρτοφυλακίου 

επενδύσεων και θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί με τα ρυθμιστικά και εποπτικά πλαίσια και 

τους στόχους κινδύνου-απόδοσης της εταιρείας. 
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Παράρτημα 
 

Liquidity Report at Mature       Total    To 5 years  5 to 10 years      over 10 years 

Fixed income 12.341.261,33 3.323.357,10 6.779.057,10 2.238.847,13 

Mutual Funds 37.507.565,75 37.507.565,75 0,00 0,00 

Equities 10.448.014,66 10.448.014,66 0,00 0,00 

Cash and Cash Equivalents 35.136.826,42 35.136.826,42 0,00 0,00 

Total 95.433.668,16 86.415.763,93 6.779.057,10 2.238.847,13 

Table 1: Liquidity Report at Maturity 

Investment Portfolio December 2014 

Asset Classes 2014 2013 Change 

2013-2014  

Investment Property 22.825.793 24.732.391 -7,71% 

Equities 10.448.015 4.847.649 115,53% 

Mutual Funds 37.507.566 24.923.733 50,49% 

Fixed Income 12.341.261 9.229.032 33,72% 

Time Deposits 24.701.719 35.353.014 -30,13% 

Total 107.824.354 99.085.819 8,82% 

Table 2: Investment Portfolio, Interlife Insurance Company SA 
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Market risk - basic information Initial absolute values before shock Absolute values after shock 

  

Assets Liabilities Assets Liabilities (incl. the LAC of TP) Liabilities (excl. the LAC of TP) 

Interest rate risk           

interest rate down shock                   132.376.458,9                      89.172.035,7                    134.208.504,5                      89.586.776,7                      89.586.776,7  

interest rate up shock                   132.376.458,9                      89.172.035,7                    129.931.613,5                      87.100.221,7                      87.100.221,7  

Equity risk           

type 1 equities                     22.100.322,4                      89.172.035,7                      15.111.095,4                      89.172.035,7                      89.172.035,7  

type 1 equity                     22.100.322,4                        15.111.095,4      

strategic participations (type 1 equities)                                       -                                           -       

duration-based (type 1 equities)                                       -                                           -       

type 2 equities                       1.785.220,8                      89.172.035,7                           776.571,1                      89.172.035,7                      89.172.035,7  

type 2 equity                       1.785.220,8                             776.571,1      

strategic participations (type 2 equities)                                       -                                           -       

duration-based (type 2 equities)                                       -                                           -       

Property risk                   132.376.458,9                      89.172.035,7                    126.669.112,7                      89.172.035,7                      89.172.035,7  

Spread risk           

bonds and loans                   132.376.458,9                      89.172.035,7                    126.803.418,5                      89.172.035,7                      89.172.035,7  

credit derivatives           

downward shock on credit derivatives                   132.376.458,9                      89.172.035,7                    132.376.458,9                      89.172.035,7                      89.172.035,7  

upward shock on credit derivatives                   132.376.458,9                      89.172.035,7                    132.376.458,9                      89.172.035,7                      89.172.035,7  

tradable securities or other financial instruments based on repackaged loans                   132.376.458,9                      89.172.035,7                    132.376.458,9                      89.172.035,7                      89.172.035,7  

Market risk concentrations                   132.376.458,9                      89.172.035,7        

Currency risk                   132.376.458,9                      89.172.035,7        

Table 3: Market Risk basic Information, Interlife Insurance Company SA



 

Initial absolute values before 

shock 
Absolute values after shock 

 
Assets  Liabilities  Assets  

Liabilities 

(including the 

LAC of TP) 

Net SCR 

(including the 

LAC of TP) 

Liabilities 

(excluding 

the LAC of 

TP) 

Gross SCR 

(excluding the 

LAC of TP) 

                

Interest rate risk 
    

 373.031,5  
 

 373.031,5  

interest rate down shock  132.376.458,9   89.172.035,7   134.208.504,5   89.586.776,7   -    89.586.776,7   -   

interest rate up shock  132.376.458,9   89.172.035,7   129.931.613,5   87.100.221,7   373.031,5   87.100.221,7   373.031,5  

                

Equity risk 
    

 7.774.393,3  
 

 7.774.393,3  

type 1 equities  22.100.322,4   89.172.035,7   15.111.095,4   89.172.035,7   6.989.227,0   89.172.035,7   6.989.227,0  

type 1 equity  22.100.322,4     15.111.095,4          

strategic participations (type 1 equities)  -      -           

duration-based (type 1 equities)  -      -           

type 2 equities  1.785.220,8   89.172.035,7   776.571,1   89.172.035,7   1.008.649,8   89.172.035,7   1.008.649,8  

type 2 equity   1.785.220,8     776.571,1          

strategic participations (type 2 equities)  -      -           

duration-based (type 2 equities)  -      -           

     
  

 
  

Property risk  132.376.458,9   89.172.035,7   126.669.112,7   89.172.035,7   5.707.346,2   89.172.035,7   5.707.346,2  

     
  

 
  

Spread risk 
    

 5.573.040,5  
 

 5.573.040,5  

bonds and loans  132.376.458,9   89.172.035,7   126.803.418,5   89.172.035,7   5.573.040,5   89.072.035,7   5.573.040,5  

     
  

 
  

credit derivatives 
    

 -   
 

 -   

downward shock on credit derivatives  132.376.458,9   89.172.035,7   132.376.458,9   89.172.035,7   -    89.072.035,7   -   

upward shock on credit derivatives  132.376.458,9   89.172.035,7   132.376.458,9   89.172.035,7   -    89.072.035,7   -   

tradable securities or other financial instruments 

based on repackaged loans 
 132.376.458,9   89.172.035,7   132.376.458,9   89.172.035,7   -    89.052.035,7   -   

     
  

 
  

Market risk concentrations   132.376.458,9   89.172.035,7       1.903.385,1     1.903.385,1  

     
  

 
  

Currency risk  132.376.458,9   89.172.035,7       355.106,3     355.106,3  

     
  

 
  

Diversification within market risk module 
    

 (4.517.555,5) 
 

 (4.517.555,5) 
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Market risk - basic information Absolute values after shock 

  Net SCR (including 

the LAC of TP) 
Gross SCR 

(excluding the LAC 

of TP) 

Interest rate risk 
                         

373.031,5  

                         

373.031,5  

interest rate down shock 

                                      

-   

                                      

-   

interest rate up shock 

                         

373.031,5  

                         

373.031,5  

Equity risk 
                      

7.774.393,3  

                      

7.774.393,3  

type 1 equities 

                      

6.989.227,0  

                      

6.989.227,0  

type 2 equities 

                      

1.008.649,8  

                      

1.008.649,8  

Property risk 
                      

5.707.346,2  

                      

5.707.346,2  

Spread risk 
                      

5.573.040,5  

                      

5.573.040,5  

bonds and loans 

                      

5.573.040,5  

                      

5.573.040,5  

credit derivatives 

                                      

-   

                                      

-   

downward shock on credit derivatives 

                                      

-   

                                      

-   

upward shock on credit derivatives 

                                      

-   

                                      

-   

tradable securities or other financial instruments 

based on repackaged loans 

                                      

-   

                                      

-   

Market risk concentrations 
                      

1.903.385,1  

                      

1.903.385,1  

Currency risk 
                         

355.106,3  

                         

355.106,3  

Diversification within market risk module 
                    

(4.517.555,5) 

                    

(4.517.555,5) 

Total capital requirement for market risk 
                    

17.168.747,3  

                    

17.168.747,3  

Table 5: Market Risk Net Solvency Capital Requirements, Interlife Insurance Company SA 

Table 4: Market Risk Calculation, Interlife Insurance Company SA 

Total capital requirement for market risk          17.168.747,3  
 

 17.168.747,3  



Asset Class 

Strategic 

Allocation 

Forward 

return 

Tactical 

Allocation 

Forward 

Strategic 

Allocation 1 

Yr 

Current Allocation 

Deviation 

From 

Strategic 

Allocation in 

% 

Deviation 

from 

Tactical 

Allocation in 

% Index 

Return YTD 

asset class 

Historical 

Volatility     

1yr  

Monthly 

VaR 95% 

ASSET CLASS 

Weighted 

Monthly 

VaR 95%  

  1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 (1-8) 10 (3-8) 11 12 13 14 15 (14 X 7) 

          Assets € Mutual Funds Look- through in € Total in € Total %               

Equities 15,0% 1,5% 26,5% 1,9%     12.096.801 €                                      19.756.450 €        31.853.251 €  26,5% 11,5% 0,0%   1,12%       

Greece 2,0% 20,0% 6,5% 10,0%        1.301.973 €                                         6.573.424 €           7.875.397 €  6,5% 4,5% 0,0% FTSE-25 -9,22% 37,68 15,80% 

  1.244.313 

€  

Eurozone 3,5% 8,0% 5,3% 8,0%        2.728.924 €                                         3.589.705 €           6.318.629 €  5,3% 1,8% 0,0% Eurostoxx 600 18,31% 12,68 6,99%      441.672 €  

Non - 

Eurozone 9,5% 9,0% 14,6% 6,0%        8.065.904 €                                         9.450.923 €         17.516.827 €  14,6% 5,1% 0,0% 
S&P500, NIKKEI 

6,98% 7,56 5,42%      949.412 €  

Undefined 

Funds                                                     142.398 €               142.398 €        
  

  

 

    

Fixed Income - 

Eurozone 52,0% 1,2% 21,3% 1,0%     14.584.311 €                                      10.981.065 €        25.565.376 €  21,3% -30,7% 0,0%   -0,2%       

Greek 

Government 

Bonds 3,0% 15,0% 2,4% 25,0%        2.662.732 €                                            181.299 €           2.844.031 €  2,4% -0,6% 0,0% Internal Model Iolcus -2,40% 40,07 15,90%      452.201 €  

EU 

Government 

Bonds 20,0% 1,3% 11,0% 2,0%        7.983.852 €                                         5.282.656 €         13.266.508 €  11,0% -9,0% 0,0% Barclays Euro Gov Bond 5yr -0,04% 1,08 0,74% 

        98.172 

€  

Corporate 

bods (IG) 23,0% 1,0% 4,3% 1,0%        1.747.098 €                                         3.469.643 €           5.216.741 €  4,3% -18,7% 0,0% Barclays Euro Corp Bond -0,85% 1,75 0,89% 

        46.429 

€  

Corporate 

bonds (ΗΥ) 6,0% 3,8% 2,7% 4,5%        2.190.629 €                                         1.045.656 €           3.236.285 €  2,7% -3,3% 0,0% Markit iBoxx Eur Liquid HY 1,54% 2,57 0,71% 

        22.978 

€  

Undefined 

Funds                                                  1.001.811 €           1.001.811 €            

 

    

Fixed Income - 

Non - 

Eurozone 10,0% 0,3% 8,9% 0,4%       4.754.124 €                                        5.995.817 €        10.755.894 €  8,9% -1,1% 0,0%   0,40%       

Fixed Income - 

Non - 

Eurozone -IG 8,0% 3,0% 4,8% 3,0%        2.303.820 €                                         3.485.646 €           5.789.466 €  4,8% -3,2% 0,0% Citigroup G7 4,39% 9,44 3,46%      200.316 €  

Fixed Income - 

Non - 

Eurozone - HY 2,0% 5,0% 4,1% 6,0%        2.450.304 €                                         2.510.171 €           4.960.475 €  4,1% 2,1% 0,0% iBoxx Developed Mkts HY 2,66% 7,44 3,65%      181.057 €  

Fixed Income - 

Non - 

Eurozone - 

Undefined 

Funds                                                          5.953 €                   5.953 €            

 

    

Cash - Deposits 8,0% 0,0% 24,2% 0,0%     19.984.432 €                                        9.087.323 €        29.114.698 €  24,2% 16,2% 0,0%   -0,1%       

Greece 2,0% 1,5% 1,2% 1,5%        1.439.709 €  

 

         1.482.652 €  1,2% -0,8% 0,0% Euribor 3m +2% 0,60% 
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Eurozone 6,0% 0,0% 23,0% 0,0%     18.544.724 €                                         9.087.323 €         27.632.047 €  23,0% 17,0% 0,0% Euribor 3m -1,40% 

 

    

Undefined 

Funds     0,0%                                                 42.943 €                42.943 €  0,0%                   -   €            

            

 

                  

Alternative 

Investments 15,0% 0,8% 19,1% 0,9%     22.829.385 €                                                        -   €        22.931.784 €  19,1% 4,1% 0,0%   0,0%       

Investment 

Property - 

Greece 15,0% 5,0% 19,0% 5,0%     22.829.385 €                                                        -   €         22.829.385 €  19,0% 4,0% 0,0%           

Investment 

Property - 

Eurozone 0,0% 5,0% 0,0% 5,0%                       -   €                                                        -   €                          -   €  0,0% 0,0% 0,0% 

FTSE EPRA/NAREIT Dev'd 

Europe ex-UK 8,93% 18 6,34% 

                 -   

€  

Commodities 0,0%   0,0% 5,0%                                             102.399 €               102.399 €  0,1%         

 

    

Total 100,0% 3,8% 100,0% 4,3%     74.249.053 €                                      45.863.598 €      120.263.946 €  100,0%       1,3% 

 

    

Table 6: Portfolio’s Tactical and Strategic Asset Allocation June 2015, Source Interlife SA
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VaR (P&L) - Total Portfolio      VaR (P&L) - Insurance Position  VaR (P&L) - Free allocation 

Methodology 95%VaR 97.5%VaR 99%VaR  Methodology 95%VaR 97.5%VaR 99%VaR  Methodology 95%VaR 97.5%VaR 99%VaR 

Monte Carlo Simulation VaR 357.054,28 446.957,31 596.007,19 Monte Carlo Simulation VaR 292.521,22 363.452,19 474.324,38 Monte Carlo Simulation VaR 92.026,68 116.360,23 149.311,22 

Historical 1 Year Simulation VaR 426.100,88 549.718,63 745.634,44 Historical 1 Year Simulation 
VaR 

346.700,22 460.769,97 602.079,88 Historical 1 Year Simulation 
VaR 

112.397,49 145.211,39 184.972,38 

Historical 2 Year Simulation VaR 422.321,97 536.520,81 655.488,56 Historical 2 Year Simulation 
VaR 

343.248,50 436.102,22 531.811,75 Historical 2 Year Simulation 
VaR 

108.128,89 137.297,17 171.997,16 

Historical 3 Year Simulation VaR 427.978,16 557.481,31 707.204,44 Historical 3 Year Simulation 
VaR 

356.810,50 466.317,09 596.058,13 Historical 3 Year Simulation 
VaR 

98.370,51 133.052,19 171.132,36 

Parametric VaR 448.038,28 533.870,69 633.669,25 Parametric VaR 350.387,44 417.512,53 495.559,78 Parametric VaR 120.777,71 143.915,56 170.818,27 

Table 7: Value at Risk per Method, Source: Bloomberg Risk Analytics 

VaR - Main View - total portfolio 

  POSITION       VAR (MC) CVAR(MC) MKT VAL pos %wgt Partial VAR Marginal Var 

 TOTAL PORTFOLIO   357.054,28 509.282,75 94.870.033,16  100,00   

 Cash    0,00 0,00 35.136.826,42  37,04 0,00 0,00 

 Equity    49.541,38 67.603,79 2.786.843,11  2,94 -37.624,38 1,52 

 Fixed Income    79.597,17 111.215,41 12.299.548,95  12,96 -29.465,91 0,38 

 Funds    288.903,56 409.581,28 44.646.814,68  47,06 -257.701,03 0,62 

 

 

 

 

 

 

 

Table 8: Value at Risk for 1 day and significance level of 95%, Source: Bloomberg Risk Analytics 

VaR - Main View - insurance position look - trhough 

  POSITION       VAR (MC) CVAR(MC) MKT VAL pos %wgt Partial VAR Marginal Var 

 INSURANCE POSITION  305.841,47 432.441,53 62.065.918,27  100,00   

 Cash    3.823,85 5.280,07 21.022.423,29  33,87 -13,47 0,00 

 Derivatives    15.261,49 21.401,76 589,35  3,04 -13.291,19 0,68 

 Equity    246.368,17 353.311,06 15.340.569,53  24,72 -202.285,25 1,50 

VaR - Main View - free allocation 

  POSITION       VAR (MC) CVAR(MC) MKT VAL pos %wgt Partial VAR Marginal Var 

 FREE ALLOCATION   92.026,68 128.245,51 30.652.106,73  100,00   

 Cash    0,00 0,00 17.285.622,62  56,39 0,00 0,00 

 Equity    25.576,40 35.859,32 2.243.940,02  7,32 -19.639,92 0,94 

 Fixed Income    1.874,91 2.554,20 242.482,61  0,79 -482,60 0,28 

 Funds    72.284,28 100.773,16 10.880.061,48  35,50 -66.035,77 0,67 

VaR - Main View - insurance position 

  POSITION       VAR (MC) CVAR(MC) MKT VAL pos %wgt Partial VAR Marginal Var 

 INSURANCE POSITION 292.521,22 413.296,50 64.217.926,43  100,00   

 Cash    0,00 0,00 17.851.203,80  27,80 0,00 0,00 

 Equity    32.866,35 43.656,71 542.903,09  0,85 -18.805,31 3,80 

 Fixed Income    79.538,80 111.105,29 12.057.066,34  18,78 -35.443,69 0,38 

 Funds    239.633,31 339.687,94 33.766.753,19  52,58 -202.907,42 0,69 
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 Fixed Income    96.062,08 135.395,61 24.580.737,44  39,60 -43.902,86 0,25 

 Funds    5.350,35 7.294,69 1.121.598,66  1,81 -1.537,12 0,20 

 Offset Cash    0,00 0,00 0,00  -3,04 0,00 0,00 

 

VaR - Main View - free allocation - look through 

  POSITION       VAR (MC) CVAR(MC) MKT VAL pos %wgt Partial VAR Marginal Var 

 FREE ALLOCATION    85.881,45 119.976,62 29.955.859,88  100,00   

 Cash    317,08 437,31 17.337.892,27  57,88 -78,95 0,00 

 Derivatives      757,90  0,00   

 Equity    81.279,13 114.110,01 8.946.826,14  29,87 -71.033,13 0,93 

 Fixed Income    6.829,53 9.486,31 2.697.482,14  9,00 -2.299,62 0,09 

 Funds    10.185,98 14.028,95 972.901,42  3,25 -2.303,21 0,31 

 

VaR - Main View - total portfolio - look through 

  POSITION       VAR (MC) CVAR(MC) MKT VAL pos %wgt Partial VAR Marginal Var 

 TOTAL PORTFOLIO. 367.234,94 522.395,66 92.021.778,15  100,00   

 Cash    4.141,11 5.717,35 38.360.315,56  41,69 -282,69 0,00 

 Derivatives    15.261,49 21.401,76 1.347,26  2,05 -13.160,03 0,71 

 Equity    311.074,44 442.448,72 24.287.395,67  26,39 -258.529,66 1,22 

 Fixed Income    98.303,77 138.903,20 27.278.219,59  29,64 -39.564,78 0,21 

 Funds    13.260,43 18.208,90 2.094.500,08  2,28 -3.354,44 0,22 

 Offset Cash    0,00 0,00 0,00  -2,05 0,00 0,00 

Table 9: Value at Risk under Look-Through Approach for 1 day and significance level of 95%, Source: Bloomberg Risk Analytics 

 

 

 


