ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Η αντασφαλιστική αγορά: Είδη αντασφαλιστικών
συµβάσεων, µοντέλα αξιολόγησης καταστροφικού
κινδύνου και παράθεση προτύπων εποπτείας επί των
αντασφαλιστικών εταιρειών ώστε να εξασφαλιστεί
ένα παγκοσµίως φερέγγυο ασφαλιστικό σύστηµα
ΠΑΥΛΑΚΗ Κ. ΕΙΡΗΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ
Που υποβλήθηκε στο Τµήµα Στατιστικής
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
ως µέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης στη Στατιστική
Μερικής Παρακολούθησης (Part-time)

Αθήνα
Απρίλιος 2011

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστώ θερµά τον Καθηγητή κ. Φράγκο Νικόλαο!
Ευχαριστώ από καρδιάς τον σύζυγό µου, τους γονείς µου και τον αδερφό
µου…………...

I

II

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διπλωµατική µου εργασία πραγµατεύεται το ρόλο που καταλαµβάνει η
αντασφάλιση στην ασφαλιστική αγορά και κατ’ επέκταση τους λόγους που οι
ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωµένες να εκχωρούν µέρος των κινδύνων που
αναλαµβάνουν σε άλλες αντασφαλιστικές εταιρείες.
Στο 1Ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια του κινδύνου και δίδεται ο ορισµός
της ασφάλισης εν συναρτήσει µε την αντασφάλιση,καθώς οι δύο αυτές έννοιες είναι
αλληλένδετες και διόλου ανεξάρτητες. Συνεχίζοντας στο 2 Ο κεφάλαιο, γίνεται µία
ιστορική αναδροµή για την αντασφάλιση, τις πρωτογενείς ρίζες της και την τελική
κατάληξη στον όρο αντασφαλιστική αγορά. Επιπροσθέτως γίνεται ιδιαίτερη µνεία
στην αντασφαλιστική αγορά των Lloyd's, η οποία είναι µία από τις σπουδαιότερες
αντασφαλιστικές αγορές του κόσµου.
Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικότεροι σκοποί της αντασφάλισης
κυριότεροι εκ των οποίων αναµφισβήτητα είναι η ισορροπία του χαρτοφυλακίου
καθώς και ο επιµερισµός του κινδύνου ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη ικανότητα
ασφάλισης εκ µέρους των ασφαλιστικών εταιρειών. Τα κεφάλαια 4,5,6 αναφέρονται
εξ’ ολοκλήρου στα είδη των αντασφαλιστικών συµβάσεων τα οποία ποικίλλουν και
υποχρεώνουν αντασφαλιστή και αντασφαλισµένο σε διαφορετικό είδος δέσµευσης
ανάλογα µε το είδος της αντασφαλιστικής σύµβασης που υπογράφεται.
Η αντασφαλιστική αγορά και συνάµα οι αντασφαλιστικές εταιρείες έχουν
απειληθεί από καταστροφικά γεγονότα κυρίως από την δεκαετία του 50 και έπειτα.
Στο κεφάλαιο 6 γίνεται αναφορά σε µοντέλα αξιολόγησης καταστροφικών κινδύνων
τα οποία είναι σε θέση να µετρούν την πιθανότητα επέλευσης καταστροφικών
ενδεχοµένων µε βάση κάποιους παράγοντες ώστε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές
εταιρείες να είναι σε θέση να διασφαλίσουν το χαρτοφυλάκιό τους σε κάποιες
γεωγραφικές περιοχές.
Κλείνοντας τη διπλωµατική µου εργασία έκρινα απαραίτητο, να αναφερθώ στην
πολιτική του µάνατζµεντ και της σχέσης αναγκών/στόχων, που αποτελούν
παράγοντες που καθορίζουν τη δοµή µιας ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής
εταιρείας καθώς και στη σηµασία

της εποπτείας της αντασφαλιστικής

δραστηριότητας.
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Η έννοια του κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Όλοι µας άτοµα-επιχειρήσεις –κοινωνία ,επιζητούµε την οικονοµική ασφάλεια ή
ακόµα καλύτερα ,την προστασία από τα ζηµιογόνα ενδεχόµενα. Ο κίνδυνος ορίζεται
ως η αβεβαιότητα σχετικά µε την επέλευση ενός ζηµιογόνου ενδεχοµένου.
Εάν µια ζηµιά είναι σίγουρο ότι θα συµβεί ,τότε είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί
σαν σίγουρη δαπάνη. Όταν όµως υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την επέλευση της
ζηµιάς ,τότε η αντιµετώπιση του κινδύνου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Οι κίνδυνοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής ζωής τόσο των
ατόµων και των επιχειρήσεων όσο και της ευρύτερης κοινωνίας. Οι ανθρώπινες
κοινωνίες χαρακτηρίζονται από την αέναη προσπάθεια για την αντιµετώπιση των
κινδύνων .Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις υπανάπτυκες κοινωνίες ,οι
ζηµιές επιβαρύνουν κατά κανόνα εκείνους επί των οποίων επέρχονται οι κίνδυνοι.
Από την άλλη πλευρά οι αναπτυγµένες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη
ευφυών και αποτελεσµατικών µηχανισµών διαχείρισης των κινδύνων, που επιτρέπουν
την διασπορά τους σε ευρύτερες οµάδες του πληθυσµού και την συνεπακόλουθη
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης εκείνων επί των οποίων επέρχονται τελικά οι
κίνδυνοι.
Ο κίνδυνος ως έννοια στον χώρο της ασφάλισης δεν έχει µονοδιάστατη µορφή. Γι’
αυτό το λόγο υπάρχουν κάποιες βασικές κατηγορίες κινδύνων. Έτσι λοιπόν οι
κίνδυνοι ταξινοµούνται σε:
-καθαρούς και κερδοσκοπικούς
-στατικούς και δυναµικούς
-γενικευµένους και ειδικούς
Καθαρός κίνδυνος είναι η κατάσταση ,στην οποία υπάρχουν οι πιθανότητες
απώλειας ή µη απώλειας αλλά όχι κέρδος. Αντίθετα , κερδοσκοπικός κίνδυνος είναι
µία κατάσταση από την οποία µπορεί να προκύψει κέρδος ή ζηµιά. Η παραπάνω
διάκριση είναι πολύ σηµαντική γιατί οι ασφαλιστές ασφαλίζουν µόνο καθαρούς
κινδύνους και έτσι οι κερδοσκοπικοί κίνδυνοι κατά κανόνα δεν ασφαλίζονται.
Επιπροσθέτως ο νόµος των µεγάλων αριθµών εφαρµόζεται ευκολότερα στους
καθαρούς κινδύνους απ’ ότι στους κερδοσκοπικούς.
1

Η έννοια του κινδύνου
Στατικοί κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι που ενυπάρχουν σε ένα δεδοµένο περιβάλλον
και συνδέονται µε απώλειες από την µη οµαλή λειτουργία της φύσης ή ακόµα από
λάθη και παραλείψεις ανθρώπων. Αντίθετα οι δυναµικοί κίνδυνοι συνδέονται µε ένα
µεταβαλλόµενο περιβάλλον .
Γενικευµένος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που επηρεάζει όλη την οικονοµία ή
µεγάλο αριθµό ατόµων ή οµάδων στην οικονοµία. Αντίθετα, ειδικός κίνδυνος είναι
ένας κίνδυνος που επηρεάζει µόνο το άτοµο και όχι το σύνολο ή τη χώρα. Η διάκριση
σε γενικευµένους και ειδικούς κινδύνους είναι σηµαντική ,καθώς η κρατική αρωγή
συνήθως χρειάζεται για την ασφάλιση γενικευµένων κινδύνων.

1.1 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι καθαροί κίνδυνοι είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν ως εξής:
-Προσωπικοί κίνδυνοι
-Κίνδυνοι περιουσίας
-Κίνδυνοι αστικών ευθυνών

Προσωπικοί Κίνδυνοι
Προσωπικοί κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι που επηρεάζουν άµεσα το άτοµο και µπορεί
να επιφέρουν απώλεια ή µείωση εισοδήµατος, έξοδα και εξάντληση της περιουσίας
του. Βασικές κατηγορίες προσωπικών κινδύνων είναι ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου,ο
κίνδυνος των γηρατειών, ο κίνδυνος της κακής υγείας και ο κίνδυνος της ανεργίας.
Κίνδυνος πρόωρου θανάτου: Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν πριν φτάσουν το µέσο
όρο ηλικίας θανάτου που προβλέπουν οι πίνακες θνησιµότητας .Ο πρόωρος θάνατος
σηµαίνει συχνά οικονοµικές εκκρεµότητες .Οι βασικές κατηγορίες απωλειών από τον
πρόωρο θάνατο κάποιου είναι η οικονοµική επίπτωση στην οικογένεια από την
απώλεια των µελλοντικών εισοδηµάτων του θανόντος, τα έξοδα της ασθένειας, της
κηδείας, η ανεπάρκεια του εισοδήµατος της οικογένειας στο µέλλον πέρα από τις
υφιστάµενες οικονοµικές εκκρεµότητες, ψυχική οδύνη και η απώλεια καθοδήγησης
στα µέλη της οικογένειας.
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Κίνδυνος των γηρατειών: Ο σηµαντικότερος κίνδυνος που σχετίζεται µε τα
γηρατειά είναι το ενδεχόµενο ανεπάρκειας εισοδήµατος µετά τη συνταξιοδότηση.
Συνήθως όσοι αποσύρονται έχουν χαµηλότερα εισοδήµατα από τον καιρό που
εργάζονταν εκτός αν έχουν συγκεντρώσει περιουσία από την οποία έχουν εισοδήµατα
ή έχουν για παράδειγµα κάποιο ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. Γενικά όµως οι
ηλικιωµένοι δεν αποτελούν οικονοµικά οµοιογενή οµάδα και τα εισοδήµατά τους
διαφέρουν σηµαντικά.
Κίνδυνος κακής υγείας :Με την κατηγορία αυτή σχετίζονται τα καταστροφικά
ιατρικά έξοδα και η απώλεια εισοδήµατος. Μια απρόβλεπτη ασθένεια ή ατύχηµα
µπορεί πραγµατικά να επιφέρει καταστροφικά ιατρικά έξοδα. Αν κάποιος δεν έχει
επαρκή ασφάλιση υγείας ή άλλα εισοδήµατα, αντιµετωπίζει µεγάλη οικονοµική
ανασφάλεια και ενδεχοµένως ακόµα και πτώχευση.
Αξίζει

να αναφερθεί ότι σοβαρός λόγος οικονοµικής ανασφάλειας είναι η

µακρόχρονη ανικανότητα.Τότε µειώνεται δραστικά το εισόδηµα ,απαιτούνται
ιατρικές δαπάνες, εξαντλούνται τα ποσά της αποταµίευσης, ο πάσχων χρειάζεται
κάποιον να τον προσέχει. Αλήθεια επίσης είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος των
ανθρώπων σπάνια σκέπτεται το ενδεχόµενο µακρόχρονης ανικανότητας . Στατιστικά
αποδεικνύεται ότι ένα στα τρία άτοµα ηλικίας 25 ετών ,πριν φθάσει τα 65, θα µείνει
ανίκανο για τουλάχιστον 6 µήνες. Σχεδόν ένα στα επτά άτοµα θα µείνει ανίκανο για
τουλάχιστον 5 χρόνια πριν από τα 65.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Η µέτρηση κινδύνων δεν είναι µία απλή υπόθεση η οποία µπορεί να προσεγγισθεί µε
µία και µόνο έννοια. Θα παραθέσουµε κάποιες έννοιες µέτρησης κινδύνου οι οποίες
είναι

αναγνωρισµένες

στην

ασφαλιστική

βιβλιογραφία.

Συγκεκριµένα

θα

αναφερθούµε στην έννοια του υποκειµενικού κινδύνου, του αντικειµενικού κινδύνου
,της ενδεχόµενης ζηµιάς, και αιτιών και παραγόντων κινδύνων.
Υποκειµενικός κίνδυνος
Ο υποκειµενικός κίνδυνος ορίζεται ως η αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την
πνευµατική –διανοητική κατάσταση ενός ανθρώπου. Έστω ότι κάποιος µεθάει και
επιχειρεί να γυρίσει σπίτι του µε το αυτοκίνητό του .Αισθάνεται αβέβαιος αν θα τα
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καταφέρει να γυρίσει χωρίς να τον συλλάβει η αστυνοµία για µέθη. Αυτή η
αβεβαιότητα είναι υποκειµενικός κίνδυνος.
Η έννοια του υποκειµενικού κινδύνου είναι ενδιαφέρουσα διότι επιτρέπει να
ερµηνεύσουµε την συµπεριφορά δύο ή περισσοτέρων ατόµων, τα οποία ενώ
βρίσκονται στην ίδια φαινοµενική κατάσταση ,λαµβάνουν τελικά διαφορετικές
αποφάσεις. ∆ύο άτοµα στην ίδια κατάσταση µπορεί να έχουν διαφορετική αντίληψη
του κινδύνου, και η συµπεριφορά τους να προσδιορισθεί ανάλογα.
Αντικειµενικός κίνδυνος
Ο αντικειµενικός κίνδυνος ορίζεται ως η σχετική απόκλιση της πραγµατικής ζηµιάς
από την αναµενόµενη. Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε, ότι ένας ασφαλιστής έχει
ασφαλίσει 10.000 σπίτια για µια µακρά περίοδο και κατά µέσο όρο καίγεται το 1% το
χρόνο ή 100 σπίτια το χρόνο. Είναι βεβαίως απίθανο κάθε χρόνο να καίγονται
ακριβώς 100 σπίτια, άλλες χρονιές µπορεί να καούν 90 και άλλες 110 (απόκλιση
10%). Αυτή η σχετική απόκλιση µεταξύ πραγµατικής και αναµενόµενης ζηµιάς είναι
γνωστή σαν αντικειµενικός κίνδυνος.
Ο αντικειµενικός κίνδυνος µπορεί να µετρηθεί στατιστικά µε τον συντελεστή
µεταβλητότητας (coefficient of variation) . Eφόσον ο αντικειµενικός κίνδυνος µπορεί
να µετρηθεί, αποδεικνύεται πολύ χρήσιµη έννοια για µια ασφαλιστική εταιρεία. Όσο
αυξάνεται ο αριθµός των θεωρούµενων περιπτώσεων , η ασφαλιστική εταιρεία
µπορεί να προβλέπει τις µελλοντικές αναµενόµενες ζηµιές µε περισσότερη ασφάλεια,
γιατί στηρίζεται στο νόµο των µεγάλων αριθµών.
Ο νόµος αυτός υποδηλώνει ότι, όσο αυξάνεται ο αριθµός των περιπτώσεων ,τόσο οι
πραγµατικές απώλειες προσεγγίζουν τις αναµενόµενες. Στο

προηγούµενο

παράδειγµα, όσο αυξάνεται ο αριθµός των θεωρούµενων σπιτιών, τόσο ασφαλέστερη
γίνεται η πρόβλεψη του αριθµού των σπιτιών που θα καούν.

Ενδεχόµενη ζηµιά ( Chance of Loss)
Η ενδεχόµενη ζηµιά ορίζεται ως η πιθανότητα να εµφανισθεί ένα ζηµιογόνο γεγονός.
Ως γνωστόν η έννοια της πιθανότητας ορίζεται ως η σχετική συχνότητα εµφάνισης
ενός ενδεχοµένου σε άπειρο αριθµό παρατηρήσεων υπό τις αυτές συνθήκες. ∆εν θα
πρέπει όµως σε καµία περίπτωση να συγχέεται το ενδεχόµενο ζηµιάς µε τον
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αντικειµενικό κίνδυνο. Το ενδεχόµενο ζηµιάς είναι η πιθανότητα να εµφανισθεί ένα
ζηµιογόνο ενδεχόµενο. Ο αντικειµενικός κίνδυνος είναι η σχετική απόκλιση
πραγµατικής και αναµενόµενης ζηµιάς.

1.2 Αιτίες και παράγοντες κινδύνων (Perils and Hazards)
Στην πράξη οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιµοποιούν την θεωρία των πιθανοτήτων
για να υπολογίσουν το ενδεχόµενο της ζηµιάς για κάθε µία αιτία που µπορεί να
προκαλέσει την ζηµιά .Για παράδειγµα ένα κτίριο µπορεί να καταστραφεί από φωτιά,
κεραυνό, θύελλα, σεισµό κλπ. Όλα αυτά αποκαλούνται αίτια ζηµιάς .Η έννοια όµως
αυτή πρέπει να διακριθεί από τους παράγοντες της ζηµιάς ,που αναφέρονται στις
συνθήκες που δηµιουργούν ή που αυξάνουν το ενδεχόµενο της ζηµιάς. Για εάν
κάποιος οδηγεί σε έναν παγωµένο δρόµο και συγκρουσθεί µε κάποιο άλλο
αυτοκίνητο, η αιτία του ατυχήµατος είναι η σύγκρουση ,ενώ αντίθετα ο παγωµένος
δρόµος είναι ο παράγοντας που επέδρασε και χάθηκε ο έλεγχος.
Τέτοιοι παράγοντες διακρίνονται σε :
Α)φυσικούς (physical hazards), δηλαδή φυσικές συνθήκες που επηρεάζουν το
ενδεχόµενο ζηµιάς .Για παράδειγµα , ο παγωµένος δρόµος αυξάνει την πιθανότητα
σύγκρουσης ή η ελαττωµατική καλωδίωση σε ένα παλιό διαµέρισµα αυξάνει την
πιθανότητα πυρκαγιάς.
Β)ηθικούς (moral hazards), δηλαδή παράγοντες που σχετίζονται µε ανεντιµότητα , η
οποία αυξάνει το ενδεχόµενο απώλειας . Είναι π.χ. γνωστά τα παραδείγµατα των
εµπρησµών ,δηλαδή των σκηνοθετηµένων πυρκαγιών σε βάρος των δήθεν πλουσίων
ασφαλιστικών εταιρειών , που στην ουσία είναι σε βάρος των έντιµων ασφαλισµένων
, εφόσον η αποζηµίωση τέτοιων περιπτώσεων οδηγεί σε αύξηση ασφαλίστρων.
Γ)αµελείας (morale hazards), δηλαδή τους παράγοντες της απροσεξίας ή αδιαφορίας
προς το ενδεχόµενο απώλειας, ακριβώς επειδή υπάρχει ασφάλιση. Π.χ. κάποιος που
έχει ασφαλίσει το αυτοκίνητό του κατά του κινδύνου της κλοπής δεν ενδιαφέρεται
πάντα να το κλειδώσει. Έτσι το ενδεχόµενο κλοπής αυξάνεται εξαιτίας της ύπαρξης
ασφάλισης .
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Εννοείται ότι οι ηθικοί παράγοντες είναι πολύ σοβαρότεροι από τους παράγοντες
αµέλειας, εφόσον εκεί υπεισέρχεται όχι απλή αµέλεια, αλλά δόλος κατά της
ασφαλιστικής εταιρείας και των απλών ασφαλισµένων.
1.3 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ
Η κοινωνία επιβαρύνεται µε δύο τρόπους από την ύπαρξη και επέλευση των
κινδύνων .Κατ’ αρχήν, υπάρχει το κόστος των ζηµιών που τελικά επέρχονται στα
άτοµα και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, δηµιουργούνται κόστη που πηγάζουν από την
πιθανότητα επέλευσης των κινδύνων.

Κόστος πραγµατοποιηθεισών ζηµιών
Η κοινωνία υφίσταται άµεσα και έµµεσα κόστη από την επέλευση των ζηµιών. Τα
άµεσα κόστη επιβαρύνουν τα άτοµα και τις επιχειρήσεις επί των οποίων τελικά
επέρχονται οι κίνδυνοι. Οι αρνητικές συνέπειες των ζηµιών αυτών µπορεί να είναι
από σηµαντικές εώς και καταστροφικές:
(α)καταστρέφεται ανθρώπινο κεφάλαιο (θάνατοι, ασθένειες, αναπηρίες),
(β)καταστρέφεται υλικό κεφάλαιο (περιουσίες, επιχειρήσεις, υποδοµές),
(γ)χρειάζονται πόροι για αντικατάσταση απωλειών,
(δ)αυξάνονται οι κοινωνικές παροχές στους ζηµιωθέντες,
(ε)µείωση φορολογικών εσόδων,
(στ)αύξηση των τιµών των προϊόντων µε µειωµένη παραγωγή
Κόστος ενδεχόµενων ζηµιών
Ακόµα και όσοι δεν υφίστανται άµεσα τις συνέπειες της επέλευσης των κινδύνων,
βρίσκονται αντιµέτωποι µε την αβεβαιότητα που δηµιουργεί το ενδεχόµενο ζηµιών.
Κατ’ αρχήν ,η αβεβαιότητα αυτή επηρεάζει , λίγο ως πολύ την ψυχική ηρεµία των
ατόµων και των επιχειρήσεων και είναι σε όλους γνωστά τα ψυχολογικά
αποτελέσµατα της οικονοµικής ανασφάλειας.
Όµως το σηµαντικότερο κοινωνικό κόστος προέρχεται από τις αρνητικές συνέπειες
στην κατανοµή των οικονοµικών πόρων:

6

Η έννοια του κινδύνου
1.τα άτοµα και οι επιχειρήσεις αποφεύγουν ορισµένες ενέργειες ή δραστηριότητες,
για να αποφύγουν τις ενδεχόµενες ζηµιές,
2.ο χρονικός ορίζοντας των προγραµµατισµών επιβραχύνεται λόγω των υφιστάµενων
αβεβαιοτήτων,
3.τα άτοµα και οι επιχειρήσεις αποταµιεύουν πρόσθετα ρευστά διαθέσιµα, που θα
µπορούσαν να επενδυθούν αποδοτικότερα αλλού, και,
4.για την ευρύτερη κοινωνία και οικονοµία η απουσία µηχανισµών αντιµετώπισης
των κινδύνων οδηγεί στη µείωση της οικονοµικής ευηµερίας (µείωση παραγωγής ,
υψηλότερες τιµές)

1.4 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Στο βαθµό που ο κίνδυνος επιβαρύνει όλη την Κοινωνία είναι σηµαντικό να
εξευρεθούν

τρόποι

αντιµετώπισής

του.

Υπάρχουν

πέντε

βασικές

µέθοδοι

αντιµετώπισης του κινδύνου:
-αποφυγή κινδύνου
-κράτηση κινδύνου
-µεταφορά του κινδύνου
-έλεγχος ζηµιών
-ασφάλιση
Αποφυγή κινδύνου (risk avoidance)
Είναι αναµφισβήτητα µια µέθοδος χειρισµού του κινδύνου. Για παράδειγµα :
-για να αποφύγει κανείς τον κίνδυνο του τροχαίου ατυχήµατος, µπορεί να µην οδηγεί
-για να µην εναχθεί ποτέ µια βιοµηχανία για ελαττωµατικότητα ενός συγκεκριµένου
προϊόντος, µπορεί να µην το παράγει.
Στη πράξη όµως δεν µπορούν να αποφευχθούν όλοι οι κίνδυνοι, ούτε και είναι πάντα
σκόπιµο. Για

παράδειγµα µπορεί να αποφύγει κανείς τον κίνδυνο θανάτου ή

ανικανότητας από αεροπορικό ατύχηµα αποφεύγοντας να ταξιδεύει µε αεροπλάνο.
Είναι όµως αυτό επιθυµητό, όταν γνωρίζουµε πόσο χρόνο και κούραση σηµαίνει το
ταξίδι µε τρένο ή αυτοκίνητο;
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Κράτηση κινδύνου (risk retention)
Τα άτοµα και οι επιχειρήσεις µπορούν να κρατήσουν το σύνολο ή µέρος του κινδύνου
.Η κράτηση του κινδύνου διακρίνεται σε ενεργητική και παθητική.
Ενεργητική κράτηση κινδύνου (active risk retention) έχουµε στην περίπτωση που
το άτοµο έχει συνείδηση του κινδύνου και επιλέγει συνειδητά να φέρει το σύνολο ή
µέρος του κινδύνου. Για παράδειγµα , κάποιος µπορεί να θέλει να κρατήσει για τον
εαυτό του τον κίνδυνο µιας µικροσύγκρουσης και αγοράζει ασφαλιστήριο µε
απαλλαγή 500 ευρώ. ∆ηλαδή συνειδητά κρατά το µέρος του κινδύνου.
Η ενεργητική κράτηση του κινδύνου χρησιµοποιείται για δύο λόγους:
(α)γιατί µπορεί να εξοικονοµήσει χρήµατα. Μπορεί να µην αγορασθεί καθόλου
ασφάλιση ή ασφάλιση µε απαλλαγή, που σηµαίνει οικονοµία στα ασφάλιστρα.
(β)γιατί µπορεί να µην υπάρχει σχετική ασφάλιση ή να είναι πολύ ακριβή. Για
παράδειγµα, ορισµένοι γιατροί δεν αγοράζουν ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης,
διότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα υψηλά ασφάλιστρα.
Παθητική κράτηση κινδύνου (passive risk retention) . O κίνδυνος µπορεί να
κρατηθεί παθητικά, από άγνοια, αδιαφορία ή τεµπελιά κάτι που µπορεί να αποδειχθεί
πολύ επικίνδυνο. Για παράδειγµα, πολλοί άνθρωποι µε αξιόλογα εισοδήµατα δεν
ασφαλίζονται για το ενδεχόµενο µακρόχρονης ανικανότητας και έτσι κρατούν για τον
εαυτό τους αυτόν τον πολύ σοβαρό κίνδυνο, που µπορεί και να τους καταστρέψει
οικονοµικά.
Συµπερασµατικά, η κράτηση κινδύνου µπορεί να αποδειχθεί µια χρήσιµη τεχνική
για τον χειρισµό του κινδύνου, όταν πρόκειται για κινδύνους µε υψηλή συχνότητα και
σχετικά µικρές επιπτώσεις. ∆εν ενδείκνυται όµως για κινδύνους µε χαµηλή
συχνότητα και σηµαντικές επιπτώσεις, όπως , για παράδειγµα , οι κίνδυνοι υψηλών
νοσοκοµειακών εξόδων , µακρόχρονης ανικανότητας ή αγωγή για αστική ευθύνη.
Μεταφορά κινδύνου (risk transfer). Οι κίνδυνοι µπορούν να µεταφερθούν µε
διάφορους τρόπους όπως:
-µε συµβόλαια
-µε διαδικασίες περιορισµού διακυµάνσεων (Hedging)

8

Η έννοια του κινδύνου
Μεταφορά κινδύνων µε συµβόλαια. Ανεπιθύµητοι κίνδυνοι µπορούν να
µεταφερθούν µε συµβόλαια .Για παράδειγµα ο κίνδυνος ελαττωµατικής τηλεόρασης
µπορεί να µεταφερθεί στον έµπορο µε συµβόλαιο συντήρησης , που τον καθιστά
υπεύθυνο για όλες τις επισκευές µετά την περίοδο της εγγύησης. Ο κίνδυνος
σηµαντικών µελλοντικών αυξήσεων στο ενοίκιο µπορεί να µεταφερθεί στον
ιδιοκτήτη µέσω µακρόχρονης σύµβασης. Ο κίνδυνος σηµαντικής αύξησης τιµών στο
κατασκευαστικό κόστος µπορεί να µεταφερθεί στον κατασκευαστή µέσω
συµβολαίου, που θα προβλέπει σταθερή τιµή. Ακόµη κίνδυνος µπορεί να µεταφερθεί
µέσω ενός όρου περί µη ευθύνης. Για παράδειγµα, κάποιος που κατασκευάζει διαρκή
καταναλωτικά προϊόντα µπορεί να βάλει, στο συµβόλαιο πώλησης τους προς τον
έµπορο, όρο που να προβλέπει ότι δε φέρει καµιά ευθύνη, σε περίπτωση που το
προϊόν πάθει ζηµιά και τραυµατιστεί κάποιος.
∆ιαδικασίες

περιορισµού

διακυµάνσεων

(Hedging).

Αναφέρονται

στην

προστασία κάποιου έναντι ενός κινδύνου ζηµιάς σε σχέση µε µια συναλλαγή,
κάνοντας µια άλλη συναλλαγή ως αντιστάθµισµα. Η διαδικασία αυτή, η οποία είναι
διεθνώς πολιτογραφηµένη µε τον όρο Hedging, πραγµατοποιείται µέσω ειδικών
συµβολαίων (future contracts), τα οποία διαπραγµατεύονται σε οργανωµένα γι’ αυτό
το σκοπό Χρηµατιστήρια Αξιών.
Έλεγχος Ζηµιών (loss control)
Σηµαίνει την ανάληψη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων για την µείωση της
συχνότητας των ζηµιών. Στοχεύει στην πρόληψη ζηµιών και την ελαχιστοποίηση
απωλειών.
Πρόληψη ζηµιών (loss prevention) . Η πρόληψη ζηµιών αποσκοπεί στη µείωση της
πιθανότητας απώλειας. Τα τροχαία ατυχήµατα µπορεί να µειωθούν, αν οι
αυτοκινητιστές περνούν σεµινάρια ασφαλούς οδήγησης και οδηγούν αµυντικά. Οι
καρδιοπάθειες µπορούν να ελαττωθούν, αν παρακολουθούµε το βάρος µας, δεν
καπνίζουµε και έχουµε καλές και υγιεινές συνήθειες.
Η πρόληψη ζηµιών είναι σηµαντική και για τις επιχειρήσεις. Για παράδειγµα, η
έκρηξη σε έναν καυστήρα µπορεί να αποφευχθεί µε περιοδικές επιθεωρήσεις. Τα
εργατικά ατυχήµατα µπορούν να ελαττωθούν φροντίζοντας για την τήρηση κανόνων
ασφαλείας. Πυρκαγιές µπορεί να αποφευχθούν απαγορεύοντας στους εργάτες να
καπνίζουν σε περιοχές µε εύφλεκτα υλικά.
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Ασφάλιση (Insurance)
Για τους περισσότερους αποτελεί τον πιο πρακτικό τρόπο αντιµετώπισης των
κινδύνων. Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Ασφάλισης που πρέπει
να επισηµανθούν:
-χρησιµοποιείται η µεταφορά κινδύνου, αφού ο καθαρός κίνδυνος µεταφέρεται στον
ασφαλιστή
-διασπείρονται οι απώλειες των λίγων σε πολλούς , και έτσι η πραγµατική ζηµιά
(actual loss) υποκαθίσταται από την µέση ζηµιά (average loss)
-τέλος ο αντικειµενικός κίνδυνος µπορεί να περιορισθεί µε την εφαρµογή του νόµου
των µεγάλων αριθµών, µέσω του οποίου ο ασφαλιστής µπορεί να προβλέψει µε
σχετική ακρίβεια τις µελλοντικές απώλειες.
1.5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ασφάλιση είναι η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων µε τη µεταφορά
τους σε ασφαλιστές που συµφωνούν, έναντι ασφαλίστρου να αποζηµιώσουν τους
ασφαλισµένους για τις τυχαίες ζηµιές ή να παρέχουν άλλες χρηµατικές παροχές ή
υπηρεσίες, που συνδέονται µε τον κίνδυνο.

1.6 Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Τι είναι εκείνο που οδηγεί τις ασφαλιστικές να εκχωρούν µέρος των κινδύνων που
αναλαµβάνουν σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες; Oι ασφαλιστικές εταιρίες ασφαλίζουν µέρος
από τους κινδύνους, που αναλαµβάνουν πρωτογενώς, σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες.
∆ηλαδή,

οι

ασφαλιστικές

εταιρίες

ασφαλίζονται

και

οι

ίδιες!

Έλλειψη εµπιστοσύνης στον εαυτό τους; 'Η µήπως απόδειξη της πίστης τους στο θεσµό, αφού
οι ίδιες δίνουν το καλό παράδειγµα;
Η απάντηση είναι απλή, εφ' όσον γνωρίζουµε τις αρχές µε τις οποίες λειτουργεί µια
ασφαλιστική εταιρία. Η ικανότητά της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων δεσπόζουσα θέση κατέχουν το ύψος των ιδίων
κεφαλαίων

και

αποθεµατικών

της

και

ο

όγκος

των

ασφαλίστρων.

Το αντικείµενο της ασφαλιστικής επιχείρησης δεν είναι άλλο από τους κινδύνους και τις
πιθανότητες επέλευσής τους. Στοιχεία, κατ' εξοχήν, αβέβαια. Φυσικά, δεδοµένων των
κεφαλαίων και αποθεµατικών, η αβεβαιότητα µειώνεται µε την αύξηση του όγκου εργασιών,
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δηλαδή µε την ανάληψη περισσότερων κινδύνων, γεγονός που επιτρέπει την καλύτερη
εκτίµηση των αναµενόµενων ζηµιών, µε βάση τη λειτουργία του νόµου των µεγάλων αριθµών.
Θεωρητικά, εποµένως, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι όσο περισσότερους κινδύνους
(ασφαλίσεις) έχει αναλάβει µια ασφαλιστική εταιρία, τόσο περισσότερο σίγουρη µπορεί να
θεωρείται από τους ασφαλισµένους, ένα συµπέρασµα που ίσως φαίνεται παράδοξο εκ πρώτης
όψεως.
Τι είναι, όµως, εκείνο που οδηγεί τις ασφαλιστικές εταιρίες να εκχωρούν µέρος των
κινδύνων, που αναλαµβάνουν, σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες, τους αντασφαλιστές τους;
Πρώτον, καµιά εταιρία δεν έχει τόσο µεγάλο χαρτοφυλάκιο κινδύνων ώστε οι στατιστικοί
νόµοι - και κυρίως ο νόµος των µεγάλων αριθµών - να βρίσκουν πλήρη εφαρµογή και, κατά
συνέπεια, η ικανότητα της εταιρίας να προβλέψει τις

αποζηµιώσεις

που

θα

καταβάλει,

µειώνεται.
∆εύτερον, έστω και αν δεχτούµε ότι το χαρτοφυλάκιο µιας εταιρίας έχει αναπτυχθεί
αρκετά, ο βαθµός εξασφάλισης που παρέχουν το µεγάλο µέγεθος και η λειτουργία του νόµου
των µεγάλων αριθµών είναι συνάρτηση του χρονικού ορίζοντα. Όσο µεγαλύτερη είναι η
χρονική διάρκεια εντός της οποίας απαιτείται εξισορρόπηση των αποτελεσµάτων, ώστε τα
έσοδα να επαρκούν τουλάχιστον για την αντιµετώπιση των εξόδων (στοιχείο κατ' εξοχήν
αβέβαιο, αφού εξαρτάται - σε µεγάλο βαθµό - από τις αποζηµιώσεις που θα πληρώσει), τόσο
περισσότερο άνετα µπορεί να αισθάνεται η ασφαλιστική εταιρία. Και αυτό, αφού θα µπορεί να
εξισορροπεί τα ενδεχόµενα κέρδη από κάποια έτη µε τις ενδεχόµενες ζηµιές από κάποια άλλα.
Εποµένως, µε την υπόθεση ότι ο υπολογισµός του ασφαλίστρου για τους κινδύνους, που
αναλαµβάνονται από µια ασφαλιστική εταιρία, είναι τεχνικά σωστός και βασίζεται σε µια
αξιόπιστη στατιστική εµπειρία, µπορούµε να υποθέσουµε ότι µια περίοδος, για παράδειγµα
δέκα ετών, είναι αρκετά µεγάλη ώστε το σύνολο των εκροών να εξισορροπείται από το σύνολο
των εισροών και, κατά συνέπεια, κανένα πρόσθετο µέτρο εξασφάλισης από πλευράς
ασφαλιστικής εταιρίας να µην απαιτείται.
Είναι αυτονόητο, όµως, ότι καµιά εταιρία δεν µπορεί ν'αφήσει τα πράγµατα στην τύχη τους
βασιζόµενη σ'αυτήν τη λογική, αφού την ενδιαφέρει η εξισορρόπηση των αποτελεσµάτων σε
µικρότερα χρονικά διαστήµατα και, αν είναι δυνατόν, σε κάθε ετήσια χρήση.
Κατά συνέπεια, η µεταφορά µέρους των κινδύνων σε τρίτους, οι οποίοι θα λειτουργούν
εξισορροπητικά, συµµετέχοντας στην πληρωµή αποζηµιώσεων και απορροφώντας
ασφάλιστρα,

είναι

µια

αποτελεσµατική
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λύση

προς

αυτήν

την

κατεύθυνση.

Η έννοια του κινδύνου
Τρίτον, από τη σχέση µεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, µέσω της αντασφαλιστικής
συνεργασίας, προκύπτουν και κάποια οφέλη για τον εκχωρητή κινδύνων όπως π.χ. µετάδοση
τεχνογνωσίας.
Η αντασφάλιση των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών διενεργείται περισσότερο στο
εξωτερικό και, κυρίως, σε ευρωπαϊκές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες (δηλαδή
εταιρίες που αναλαµβάνουν µόνο αντασφαλίσεις και όχι πρωτογενείς ασφαλίσεις).
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται διεθνώς µια σωστότερη κατανοµή των κινδύνων, µια
µεγάλη διασπορά, έτσι ώστε οι συνέπειες ενός καταστροφικού γεγονότος να απορροφώνται,
χωρίς να θέτουν σε δοκιµασία την επιβίωση των ασφαλιστικών εταιριών και τα συµφέροντα
των ασφαλισµένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Η πρώτη σύµβαση αντασφάλισης, για την οποία υπάρχει τεκµηριωµένη και
ασφαλής απόδειξη, εµφανίζεται ως εξέλιξη της ασφάλισης θαλασσίων µεταφορών,
µετά την ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών στην Ευρώπη, κατά το τέλος του
Μεσαίωνα. Οι πόλεις της Μεσογείου έγιναν σηµαντικά εµπορικά κέντρα που, χάρις
στις Σταυροφορίες, διεύρυναν τις επιχειρηµατικές τους σχέσεις µε την Ανατολή.
Η ναύλωση πλοίων και οι εµπορικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν σηµαντικά
από την ιταλική Αναγέννηση, που µετέτρεψε τη νοοτροπία µοιρολατρικής υποταγής
και περιορισµένης αντίληψης για τον κόσµο σε µια νέα στάση προσωπικής
πρωτοβουλίας και προσπάθειας.
Την περίοδο εκείνη, η βασική µορφή εµπορικής δραστηριότητας, η µεταφορά
εµπορευµάτων διά θαλάσσης, προέβλεπε µια σύµβαση δανείου που έπαιξε σηµαντικό
ρόλο στην εξέλιξη του πρώτου συστήµατος αντασφάλισης. Η σύµβαση αυτή, που
χρησιµοποιείτο ήδη από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωµαίων, γνωστή
ως

bottomry bonds,

γεννήθηκε για τη χρηµατοδότηση της αγοράς εµπορευµάτων και

για την ασφάλιση κινδύνου µεταφορών, ενώ ταυτόχρονα αποτελούσε και επένδυση
για τον εγγυητή του δανείου. Ο χρηµατοδότης, που αργότερα αντικαταστάθηκε από
τον ασφαλιστή, δάνειζε χρήµατα στον έµπορο που επιθυµούσε να µεταφέρει διά
θαλάσσης το εµπόρευµά του. Εάν το εµπόρευµα έφτανε άθικτο στον προορισµό του,
το δάνειο επιστρεφόταν µε τόκο, ενώ, εάν το πλοίο βυθιζόταν, ο έµπορος θα
µπορούσε να κρατήσει το δάνειο. Αυτές οι συµβάσεις δανείου αποτέλεσαν τη βασική
δοµή των συµφωνιών ανάληψης κινδύνων έναντι πληρωµής ενός ποσοστού ή ενός
ασφαλίστρου. Αυτή η εξελικτική διαδικασία, που θα µετατρέψει την ασφάλεια
θαλασσίων µεταφορών σε ανεξάρτητη εµπορική δραστηριότητα, ευνοήθηκε από τη
νοµοθεσία των ιταλικών εµπορικών πόλεων, που είχαν ως στόχο την ανάπτυξη των
εµπορικών τους σχέσεων και επιδίωκαν να προστατευθούν από καταχρηστικές
πρακτικές αλλά και από τη νοµοθεσία κατά της τοκογλυφίας, την οποία επέβαλε ο
Πάπας Γρηγόριος

σε όλους τους κινδύνους που µεταβιβάζονταν µέσω των

συµβάσεων δανείου. Το πρώτο συµβόλαιο που µπορεί να χαρακτηρισθεί ως σύµβαση
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αντασφάλισης συνάφθηκε στη Γένοβα στις 12 Ιουλίου 1370. Είναι συντεταγµένο στα
Λατινικά και αφορούσε µεταφορά εµπορευµάτων διά θαλάσσης από τη Γένοβα στην
πόλη Σλούις στη Φλάνδρα. Το συµβόλαιο αυτό όριζε ότι ο ασφαλιστής µεταβίβαζε το
πλέον επικίνδυνο τµήµα του ταξιδιού -από το Κάδιξ της Ανδαλουσίας µέχρι το
Σλούις- σε έναν άλλο ασφαλιστή,

«αναλαµβάνοντας ασφάλεια» (ripigliando sichurta),

µε

άλλα λόγια αντασφαλιζόµενος. Μια τέτοια συµφωνία επέτρεπε στον άµεσο
ασφαλιστή να µειώσει ένα µέρος του αναλαµβανόµενου κινδύνου. Η συµφωνία
λάµβανε χώρα ανάµεσα στον ασφαλιστή (που µεταβίβαζε τον κίνδυνο) και τον
αντασφαλιστή (που τον αναλάµβανε), χωρίς να δηµιουργείται συµβατική σχέση ανάµεσα στον αντασφαλιστή και τον αρχικό ασφαλισµένο.
Σταδιακά, η σύναψη αντασφάλισης, για τη µεταβίβαση στον αντασφαλιστή του
πιο επικίνδυνου τµήµατος ενός κινδύνου, κατέστη κοινή πρακτική για την εποχή
εκείνη. Από τα µέσα του 16ου αιώνα, η ασφάλιση θαλασσίων µεταφορών
θεσµοθετήθηκε σε τέτοιο βαθµό, που οι ασφαλιστές υιοθέτησαν προτυπωµένα έντυπα
ασφαλιστήριων συµβολαίων. Το πρώτο από τα έντυπα αυτά είναι ισπανικής
προέλευσης και συνάφθηκε στη Σεβίλλη το 1552.
Ο 17ος αιώνας γνώρισε την άνθηση της συνασφάλισης, της πρακτικής δηλαδή µε
την οποία ο ίδιος κίνδυνος καλύπτεται από περισσότερους από έναν ασφαλιστές. Αν
και η αντασφάλιση εγγυάται µεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερα οικονοµικά
οφέλη, χρειάστηκε, παρά ταύτα, να περιµένουµε τη νέα βιοµηχανική εποχή, κατά το
19ο αιώνα, ιδίως δε την ασφαλιστική βιοµηχανία για να υπερισχύσει η αντασφάλιση
της συνασφάλισης. Μεταξύ 17ου και 18ου αιώνα, η αντασφάλιση αποκτά
µεγαλύτερη σηµασία, ενώ για πρώτη φορά θεσπίζεται το ανώτατο ύψος του
ασφαλιζόµενου ποσού, η ηµεροµηνία καταβολής των πληρωµών και οι τρόποι
ανάκτησης.
Από το 1746 έως το 1864, η αντασφάλιση είχε απαγορευθεί στην Αγγλία.
Πράγµατι, µετά από µια σειρά καταχρηστικών πρακτικών στην αγγλική
αντασφαλιστική αγορά κατά το πρώτο ήµισυ του 18ου αιώνα, η κυβέρνηση
αποφάσισε να επέµβει. Με ένα σύστηµα που ονοµαζόταν

«difference in premium»,

ο

πρωτασφαλιστής αναλάµβανε τους κινδύνους, σε πολλές περιπτώσεις ακόµα και στην
ηπειρωτική Ευρώπη, και κατόπιν αντασφαλιζόταν πλήρως µε ασφάλιστρο µικρότερο
από το αρχικό. Το 1746, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Β' επέβαλε µια σειρά περιορισµών
στην αντασφάλιση, που ισοδυναµούσαν µε την πλήρη απαγόρευση της. Αντασφάλιση
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επιτρεπόταν µόνο όταν ο ασφαλιστής είχε κηρυχθεί αφερέγγυος, σε πτώχευση ή είχε
αποβιώσει. Η διάταξη αυτή είχε σηµαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των Lloyd's.
Όντως, έχοντας στερηθεί των διευκολύνσεων που τους προσέφερε η αντασφάλιση, οι
ασφαλιστές έχασαν µεγάλο τµήµα της ικανότητάς τους για ανάληψη ασφάλισης.
Έτσι, ορισµένες αιτήσεις ασφαλιστικής κάλυψης πέρασαν σε ιδιώτες ασφαλιστές των
Lloyd's που ενεργούσαν ως συνασφαλιστές. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες των
τελευταίων αναπτύχθηκαν θεαµατικά. Το διάταγµα αυτό παρέµεινε σε ισχύ µέχρις
ότου καταργήθηκε οριστικά από τη βασίλισσα Βικτωρία, το 1864.
Οι πρώτες αλληλασφαλισπκές εταιρείες ασφάλισης πυρός και ζωής υπήρχαν
ήδη όταν, το 1850, δηµιουργήθηκαν οι πρώτες επαγγελµατικές εταιρείες
αντασφάλισης. Το 1846 ιδρύθηκε η

Koelnische Rueck

και κατόπιν η

Aachener Rueck.

Και οι δύο είχαν συνδεθεί µε την πυρκαγιά του Αµβούργου, το 1842. Στο σηµείο
αυτό είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι, ενώ η ασφάλιση θαλασσίων µεταφορών
προσέφερε προσωρινή κάλυψη κινδύνου, στο µέτρο που ο κίνδυνος υφίστατο µόνο
για τη διάρκεια του ταξιδιού και για ένα συγκεκριµένο πλοίο, έγινε δεκτό ότι οι
κίνδυνοι πυρός αποτελούσαν µόνιµο κίνδυνο, γιατί µπορούσαν να απειλήσουν
ολόκληρα κτήρια ή και το σύνολο της περιουσίας µιας κοινότητας.
Στην Ιταλία, η πρώτη επαγγελµατική εταιρεία αντασφάλισης ήταν η Ausonia,
που ιδρύθηκε το 1898, αλλά ξεκίνησε να αναλαµβάνει τις πρώτες αντασφαλιστικές
υποθέσεις το 1924. Την εποχή εκείνη, δηµιουργούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη
ανάλογες επαγγελµατικές αντασφαλιστικές εταιρείες.

2.2. ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ
Η τέλεια αγορά είναι εκείνη όπου ένα προϊόν ανταλλάσσεται µεταξύ αγοραστών
και πωλητών, που έχουν εύκολη επικοινωνία µεταξύ τους και µπορούν ελεύθερα να
ανταλλάσσουν πληροφορίες για την τιµή, την ποιότητα και τη διαθεσιµότητα του
προϊόντος.

Σε

µια

πραγµατικά

ανταγωνιστική

αγορά,

κανείς

από

τους

συναλλασσόµενους δεν πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει, µόνος, την τιµή
αγοράς.
Η αντασφάλιση είναι ένα προϊόν που αγοράζεται και πωλείται σε όλο τον κόσµο,
τόσο σε µονοπωλιακές αγορές αναπτυσσοµένων χωρών ή χωρών µε κλειστή
οικονοµία, όσο και σε αγορές σχεδόν τελείως ανταγωνιστικές, όπως η Αγγλία, οι
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Ηνωµένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Γερµανία, η Ελβετία, οι Βερµούδες, κ.ά. Οι
τελευταίες αυτές χώρες, χάρις στα εξελιγµένα συστήµατα επικοινωνίας, µπορούν
πλέον να λειτουργούν ως ενιαία αγορά. Η ανάγκη τοποθέτησης σε παγκόσµιο επίπεδο
κάποιων κινδύνων που αναλαµβάνουν ασφαλιστές, οδηγεί συχνά µερικούς από
αυτούς, που δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικές αγορές, να µετέχουν σε διεθνείς
αντασφαλιστικές δραστηριότητες. Συνεπώς, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός
ανάµεσα στην τοπική και στη διεθνή αντασφαλιστική αγορά. Αφενός, µπορεί να
υπάρχει µια αγορά αποκλειστικά τοπικών εταιρειών, που διατηρούν µεταξύ τους
σχέσεις αντασφάλισης µόνο στη βάση της αµοιβαιότητας, ενώ, αφετέρου, υπάρχει
µια αγορά όπως το Λονδίνο, όπου η αντασφάλιση αλλοδαπών εταιρειών αντιπροσωπεύει όγκο συναλλαγών, κατά πολύ µεγαλύτερο εκείνου των τοπικών εταιρειών.
Συνοψίζοντας, µπορούµε να αναλύσουµε σύντοµα τα χαρακτηριστικά των εξής
αγορών:
• Η διεθνής αγορά
• Η αγορά του Λονδίνου
• Η αγορά των Lloyd's
Η διεθνής αγορά
Η θέση των αντασφαλιστών εκτός της αγγλικής αγοράς ποικίλλει σηµαντικά.
Πολλές αντασφαλιστικές εταιρείες που αναλαµβάνουν σηµαντικό όγκο διεθνών
αντασφαλισπκών υποθέσεων, έχουν συχνά µια αντιπροσωπεία στις σηµαντικότερες
πόλεις όπου συνάπτονται τέτοια συµβόλαια, όπως το Λονδίνο, τη Ζυρίχη, τη Νέα
Υόρκη, το Τόκυο, κ.λπ. Μέσω αυτού του δικτύου αντιπροσωπειών µπορούν να
αποκτούν περισσότερες πληροφορίες, που τους επιτρέπουν να ενεργούν µε
µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Άλλες εταιρείες, µεταξύ των οποίων και οι
κρατικές αντασφαλιστικές εταιρείες, που συχνά λειτουργούν σε µονοπωλιακές ή
σχεδόν µονοπωλιακές αγορές, δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό επίπεδο.

Η αγορά του Λονδίνου
Η αγορά αυτή περιλαµβάνει όλες τις αγγλικές εταιρείες και όλες τις
αντιπροσωπείες των εταιρειών άλλων χωρών που αναλαµβάνουν αντασφαλίσεις. Η
αγορά αυτή είναι τεράστια, αλλά η συγκέντρωσή της σε ένα πολύ µικρό χώρο (συχνά
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στο ίδιο µέγαρο) καθιστά απλούστερη την τοποθέτηση των κινδύνων και τη σύναψη
συµβάσεων. Η αγορά αυτή λειτουργεί διαφορετικά από τους Lloyd's, ακόµα και αν
έχουν, µερικές φορές, επαφές και ανταλλάσσουν πληροφορίες.
Η αγορά των Lloyd's
Για πολλά χρόνια ήταν µια από τις σηµαντικότερες αντασφαλιστικές αγορές στον
κόσµο και σίγουρα απαραίτητο σηµείο αναφοράς για την τοποθέτηση κάποιων
κατηγοριών συναλλαγών, όπως την αγορά µεταφορών και όλους τους ειδικούς
κινδύνους (contingency) για τους οποίους οι Lloyd's είναι φηµισµένοι σε ολόκληρο
τον κόσµο. Εδώ και λίγα χρόνια, λόγω των σοβαρών απωλειών που υπέστη κατά την
περίοδο 1988-1992, η αγορά αυτή διέρχεται µια κρίση ταυτότητας, που κλονίζει αυτή
τη µοναδική, από πολλές απόψεις, ασφαλιστική δοµή.
OΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ
Λόγω της φύσης, αυτής καθ' εαυτής της ασφάλισης και της αντασφάλισης, όλοι
οι εµπλεκόµενοι (µε την εξαίρεση των διαµεσολαβητών) χρειάζεται να αγοράζουν
αντασφάλιση. Στη συνέχεια µπορούµε να αναφέρουµε τους βασικούς αγοραστές και
τους βασικούς πωλητές του αντασφαλιστικού προϊόντος.
Οι αγοραστές αντασφάλισης
Οι ασφαλιστικές εταιρείες, που ονοµάζονται και πρωτασφαλιστές, αποτελούν,
ως προς τον όγκο των συναλλαγών σε ασφάλιστρα, τη µεγαλύτερη οµάδα
αγοραστών αντασφάλισης. Είναι µια πολύ διαφοροποιηµένη οµάδα, η οποία
περιλαµβάνει από πολύ µικρές ασφαλιστικές εταιρείες, που αρχίζουν να
δραστηριοποιούνται σε µια µικρή αναπτυσσόµενη αγορά, µέχρι τους µεγαλύτερους
παγκόσµιους ασφαλιστικούς οµίλους, µε προϊόν ασφαλίστρων άνω των 10
τρισεκατοµµυρίων ευρώ.
Μια άλλη οµάδα αγοραστών αντασφάλισης είναι οι ίδιοι οι Lloyd's, λόγω τόσο
της φύσης των υποθέσεων που ασφαλίζουν όσο και της διεθνοποίησης των
χαρτοφυλακίων τους. Αντασφάλιση αγοράζουν και οι κρατικές ασφαλιστικές
εταιρείες. Ορισµένες από αυτές ελέγχουν έως και το 100% της ασφαλιστικής
δραστηριότητας στη χώρα τους και χρειάζονται, εποµένως, τον επιµερισµό των
κινδύνων που αναλαµβάνουν. Αντασφάλιση πρέπει να αγοράζουν, λόγω της φύσεως
των δραστηριοτήτων τους, και οι «δέσµιες» ασφαλιστικές εταιρείες, τις οποίες
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ιδρύουν µεγάλοι βιοµηχανικοί και εµπορικοί όµιλοι για την ασφάλιση των κινδύνων
του οµίλου τους και οι οποίες έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Και οι ίδιοι οι αντασφαλιστές, όπως και οι κρατικές αντασφαλιστικές εταιρείες,
αγοράζουν αντασφάλιση (επανεκχώρηση), για να προστατεύουν τους κινδύνους που
υπερβαίνουν την ασφαλιστική τους χωρητικότητα.
Οι πωλητές αντασφάλισης
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει όλες τις εταιρείες και τα syndicates των Lloyd's που
δέχονται αντασφάλιση, είτε είναι leaders είτε followers στην αντασφαλιστική
συναλλαγή που ζητεί ο αγοραστής. Οι βασικοί πωλητές είναι:
Οι επαγγελµατικές αντασφαλιστικές εταιρείες. Οι επαγγελµατίες αντασφαλιστές ανάµεσα σε διακόσιους και τριακόσιους, ανάλογα µε τις χρονιές- είναι εταιρείες που
αναλαµβάνουν µόνο αντασφαλιστικές υποθέσεις. Είναι στην πλειοψηφία τους
πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους περισσότερους ασφαλιστικούς
κλάδους, είτε άµεσα µε τους ασφαλιστές είτε µέσω διαµεσολαβητών.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι Lloyd's του Λονδίνου είναι σηµαντικοί πωλητές
αντασφάλισης

και

λειτουργούν

αποκλειστικά

µέσω

διαπιστευµένων

ασφαλειοµεσιτών (Lloyd's broker).
Οι εταιρείες πρωτασφάλισης. Σε όλο τον κόσµο υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές
εταιρείες που αναλαµβάνουν και αντασφάλιση. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Swiss Re,
ποσοστό µεταξύ του 30-40% των αντασφαλίστρων ανά τον κόσµο αναλαµβάνονται
από εταιρείες πρωτασφάλισης.
Οι κρατικές αντασφαλιστικές εταιρείες είναι πωλητές αντασφάλισης τόσο στην
τοπική αγορά (διά νόµου) όσο και στη διεθνή, µέσω της αµοιβαιότητας.
Όλοι οι αντασφαλιστές, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, για
να καθορίζουν µε ακρίβεια το βαθµό επικινδυνότητας και την αποδοτικότητα των
συµβολαίων που ασφαλίζουν, χρειάζονται ένα µεγάλο αριθµό πληροφοριών, που τους
παρέχει είτε ο ασφαλιστής είτε ο ασφαλειοµεσίτης (broker) που έχει αναλάβει την
τοποθέτηση. Ο κύριος ρόλος του broker υποδιαιρείται σε τρία τµήµατα:
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•

Απόκτηση της υπόθεσης

•

Τοποθέτηση της υπόθεσης στην αντασφαλιστική αγορά

•

Εξυπηρέτηση προς τον ασφαλιστή και τον αντασφαλιστή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
3.1. Στόχος της αντασφάλισης
Είδαµε ότι η αντασφάλιση είναι µια σύµβαση µε βάση την οποία ένας
ασφαλιστής, που ονοµάζεται και αντασφαλισµένος ή εκχωρητής, επιτυγχάνει µε την
πληρωµή ασφαλίστρου την εγγύηση, εκ µέρους του αντασφαλιστή, του συνόλου ή
µέρους του κινδύνου που ανέλαβε ή που δύναται να αναλάβει. Όπως και οι
συµβάσεις της πρωτασφάλισης, η σύµβαση αντασφάλισης υπόκειται στην αρχή της
«απόλυτης καλής πίστης». Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι τα µέρη που
διαπραγµατεύονται τη σύµβαση οφείλουν να παρουσιάσουν ορθά τα γεγονότα και να
γνωστοποιήσουν στον αντισυµβαλλόµενο όλα τα δεδοµένα που έχουν στη διάθεσή
τους. Χρησιµοποιούµε τον όρο παθητική αντασφάλιση για την ασφάλιση που συνάπτεται από τον ασφαλιστή-εκχωρητή, ο οποίος εκχωρεί τα ασφάλιστρα και τους
κινδύνους για την αντασφάλισή τους, και ενεργητική αντασφάλιση για την ασφάλιση
που συνάπτεται από τον αντασφαλιστή, ο οποίος αποδέχεται την αντασφάλιση των
ασφαλίστρων και των κινδύνων.
Οι βασικοί σκοποί της αντασφάλισης είναι:
α) ο επιµερισµός του κινδύνου
β) η αύξηση της ικανότητας ασφάλισης
γ) η ισορροπία του χαρτοφυλακίου
δ) η σταθεροποίηση των αποτελεσµάτων
ε) η ενίσχυση της οικονοµικής ευρωστίας του ασφαλιστή-εκχωρητή.
α) Ο επιµερισµός του κινδύνου
Ας πάρουµε για παράδειγµα έναν ασφαλιστή που ανέλαβε τον κίνδυνο να
καταβάλει την αξία ενός επιβατικού αεροπλάνου σε περίπτωση πτώσης του. Επειδή ο
κίνδυνος αυτός είναι υπερβολικά επαχθής για τον ίδιο, αποφασίζει να τον
αντασφαλίσει. Ο ασφαλιστής επιλέγει έναν ή περισσότερους υποψήφιους
αντασφαλιστές, για να µεταβιβάσει µέρος του κινδύνου. Αυτός ο επιµερισµός
αποτελεί µια εναλλακτική λύση στη συνασφάλιση. Όταν µια ασφαλιστική εταιρεία,
ακόµα και αν διαθέτει µεγάλα περιουσιακά στοιχεία, δεν µπορεί να αναλάβει µόνη
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της έναν κίνδυνο πέραν κάποιων ορίων, είναι αναγκασµένη να αγοράσει
αντασφαλιστική κάλυψη. Εάν µια εταιρεία βρεθεί, µόνη της, αντιµέτωπη µε µια σειρά
καταστροφών, όπως για παράδειγµα εάν γίνει σεισµός σε µια περιοχή, τότε µπορεί να
τεθεί σε κίνδυνο η οικονοµική της σταθερότητα.
β) Η αύξηση της ικανότητας ασφάλισης
Από την άλλη µεριά, εάν ένας ασφαλιστής είναι αναγκασµένος να αναλαµβάνει
µόνο τους κινδύνους που δεν ξεπερνούν το ανώτατο όριο των δυνατοτήτων του, τότε
µπορεί να αναλαµβάνει κινδύνους µόνο σε περιορισµένη κλίµακα. Το γεγονός ότι
τώρα έχει στη διάθεσή του και την οικονοµική ισχύ των αντασφαλιστών του,
σηµαίνει ότι αυξάνεται η χωρητικότητά του και, εποµένως, µπορεί να αναλαµβάνει
µέρος των κινδύνων σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ' ότι εάν υπολόγιζε µόνο στις δικές
του δυνάµεις. Εποµένως, η αντασφάλιση αυξάνει την ικανότητα ασφάλισης του
εκχωρητή .
γ) Η ισορροπία του χαρτοφυλακίου
Όπως είδαµε, ο ασφαλιστής περιορίζεται στα συνολικά ποσά που µπορεί να
αναλάβει για κάθε κίνδυνο. Κάθε ασφαλιστής, για λόγους ισορροπίας διαχείρισης,
πρέπει να φροντίζει η θεωρητική πιθανότητα να συµβεί ένα ζηµιογόνο γεγονός (η
λεγόµενη ζηµία) να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο τη στατιστική
πιθανότητα. Για να πετύχει ένα τέτοιο αποτέλεσµα, πρέπει να αυξήσει τον αριθµό των
υποθέσεων που διαχειρίζεται, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο η διαφορά ανάµεσα στη
θεωρητική και στη στατιστική πιθανότητα. ∆εδοµένου ότι ο νόµος των µεγάλων
αριθµών καθιστά ασφαλέστερη την ασφάλιση µεγάλου αριθµού µικρών κινδύνων
από την ασφάλιση µικρού αριθµού µεγάλων κινδύνων, είναι προς το συµφέρον του
ασφαλιστή να διατηρεί οµοιογενές το χαρτοφυλάκιο των κινδύνων. Για παράδειγµα,
αν πάρουµε την περίπτωση ασφάλισης 99 µικρών κινδύνων µε ασφαλιζόµενη αξία
1.000 και ποσοστό ασφαλίστρου 1%, και ένα µεγάλο κίνδυνο µε αξία 3.000 και το
ίδιο ποσοστό ασφαλίστρου, είναι προφανές ότι ο ασφαλιστής µπορεί να αντέξει
οικονοµικά µια ολική ζηµία σε έναν από τους 99 κινδύνους, ενώ δεν µπορεί να
αντιµετωπίσει µια ολική ζηµία σε ένα µεγάλο κίνδυνο αξίας 3.000 . Ο κίνδυνος αξίας
3.000 διαταράσσει την ισορροπία του χαρτοφυλακίου. Εποµένως, είναι απαραίτητο,
διαµέσου της αντασφάλισης, να µειωθεί η έκθεση του ασφαλιστή, ο οποίος
αντασφαλίζει το µέρος του κινδύνου που υπερβαίνει το 1.000.
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δ) Η σταθεροποίηση των αποτελεσµάτων
Μια άλλη σηµαντική πτυχή της αντασφάλισης είναι το γεγονός ότι προσφέρει
σταθερότητα σε µια ασφαλιστική εταιρεία, για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα.
Σηµαντικές εκτροπές και διακυµάνσεις των αποτελεσµάτων του ασφαλιστή είναι
δυνατόν να βλάψουν την εικόνα του και να προκαλέσουν ανησυχίες στους µετόχους.
Οι διακυµάνσεις των αποτελεσµάτων µπορεί να οφείλονται σε µεγαλύτερη συχνότητα
των σηµαντικών κινδύνων ή σε µια καταστροφική ζηµιά.
Η αντασφάλιση ελαχιστοποιεί τις διακυµάνσεις, περιορίζοντας την έκθεση στους
επιµέρους κινδύνους και µειώνοντας τις ζηµιές που µπορεί να παρουσιαστούν σε ένα
χαρτοφυλάκιο κινδύνων, είτε για ένα µεµονωµένο γεγονός είτε κατά τη διάρκεια του
ασφαλιστικού έτους. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί πόσο σηµαντικό είναι να
έχει χρονική διάρκεια η σχέση ανάµεσα στον εκχωρητή και στους αντασφαλιστές
του, διότι και για τον αντασφαλιστή είναι απαραίτητο να διατηρείται χρονικά η
ισορροπία των ιδίων αντασφαλιστικών αποτελεσµάτων .
ε) Η ενίσχυση της οικονοµικής σταθερότητας του ασφαλιστή-εκχωρητή
Ένας από τους δείκτες που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της ευρωστίας µιας
ασφαλιστικής εταιρείας, είναι η µέτρηση της φερεγγυότητάς της. Η φερεγγυότητα
υπολογίζεται από το λόγο του κεφαλαίου και των ελεύθερων αποθεµάτων προς τα
καθαρά ασφάλιστρα (καθαρά ασφάλιστρα = µεικτά ασφάλιστρα - ασφάλιστρα που
εκχωρήθηκαν σε αντασφάλιση). Είναι το ελάχιστο ποσοστό, κάτω από το οποίο δεν
µπορούν να λειτουργήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Το ποσοστό αυτό ονοµάζεται
ελάχιστο ποσοστό φερεγγυότητας. Το παρακάτω παράδειγµα δείχνει πώς η χρήση της
αντασφάλισης βοηθά την εκχωρήτρια ασφαλιστική εταιρεία να αυξήσει το ποσοστό
φερεγγυότητάς της και, εποµένως, να ενισχυθεί οικονοµικά.
Η εταιρεία IRN Ασφαλιστική ΑΕ, µε κεφάλαιο και απόθεµα που ανέρχονται σε
30

δισεκατοµµύρια,

αναλαµβάνει

υποθέσεις

µε

ασφάλιστρα

ύψους

200

δισεκατοµµυρίων χωρίς αντασφάλιση και το ποσοστό φερεγγυότητάς της είναι 15%:
30
— * 100=15%
200
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Αν όµως, αντίθετα, η εταιρεία IRN εκχωρούσε σε αντασφάλιση 150
δισεκατοµµύρια ασφαλίστρων στους αντασφαλιστές της, τότε το ποσοστό
φερεγγυότητάς της θα ανερχόταν σε 60%:
30
— * 100=60%
(200-150)
Εκχωρώντας το 75% των ασφαλίστρων, η IRN Ασφαλιστική αύξησε το ποσοστό
φερεγγυότητας της κατά 300%.
3.2 Εισαγωγή στην αντασφαλιστική τεχνική
Υπάρχουν δύο είδη αντασφάλισης ( πίνακας 3):
η προαιρετική αντασφάλιση
η αντασφαλιστική σύµβαση.
Η προαιρετική αντασφάλιση είναι η πιο παλιά µέθοδος αντασφάλισης.
Πρόκειται για αντασφάλιση ενός και µόνο κινδύνου και πραγµατοποιείται
προσφέροντας τον κίνδυνο σε έναν ή περισσότερους υποψήφιους αντασφαλιστές. Η
εκχωρήτρια εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στον κίνδυνο
(ασφαλιζόµενες

αξίες,

ποσοστά

ασφαλίστρων,

ατέλειες,

µέσα

πρόληψης,

επικινδυνότητα, κ.λπ.). Ο αντασφαλιστής αναλύει όλα τα στοιχεία που έχει στη
διάθεση του και έχει την προαιρετική δυνατότητα (δυνατότητα επιλογής) να δεχτεί ή
να αρνηθεί µέρος του κινδύνου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αντασφαλιστές δεν έχουν
καµία υποχρέωση να αναλάβουν τον κίνδυνο και είναι απόλυτα ελεύθεροι να δεχθούν
ή να απορρίψουν την προσφορά. Αυτό το είδος εκχώρησης είναι αρκετά περίπλοκο
και δύσκολο. Η κατάρτιση των αναγκαίων εγγράφων, η αναζήτηση των διαθέσιµων
αντασφαλιστών, ο χρόνος υπολογισµού του κινδύνου, κ.λπ. καθιστούν τη διαδικασία
χρονοβόρα και δαπανηρή. Η ύπαρξη όµως, της αντασφαλιστικής σύµβασης απλοποιεί
τη διαδικασία σύναψης αντασφάλισης.
Η αντασφαλιστική σύµβαση επιτρέπει την αντασφάλιση των κινδύνων εκ των
προτέρων- δηλαδή, επιτρέπει στον εκχωρητή να ασφαλίσει έναν κίνδυνο και να τον
αντασφαλίσει αυτόµατα στους αντασφαλιστές που έχουν δεχθεί ένα µέρος της
σύµβασης. Πρόκειται για µία συµφωνία που υποχρεώνει την εταιρεία να εκχωρήσει
και τον αντασφαλιστή να αποδεχθεί τους κινδύνους, που εντάσσονται κατ' ελάχιστον
στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
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•

ένα συγκεκριµένο κλάδο ή υποκλάδο ή κατηγορία

•

µία συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή

•

ένα ανώτατο όριο ή ασφαλιζόµενο ποσό που δεν υπερβαίνει ένα
συγκεκριµένο όριο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το πρώτο γνωστό αντασφαλιστικό συµβόλαιο, όπως ήδη αναφέραµε στην ιστορική
αναδροµή, είναι ένα προαιρετικό συµβόλαιο ανάµεσα στον Giullano Grillo
(ασφαλιστή) και τους Goffredo di Benavia και Martino Marufo (αντασφαλιστές). To
συµβόλαιο είχε συναφθεί το 1370, µετά από διαµεσολάβηση του Bartolomeo
Lomellino (broker). Όπως είδαµε ήδη στην εισαγωγή για την προαιρετική
αντασφάλιση, κάθε κίνδυνος αναλύεται χωριστά. Η εκχωρήτρια εταιρεία παρέχει όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες και ο αντασφαλιστής, µετά από ανάλυση, αποδέχεται ή
αρνείται τη συµµετοχή του στον κίνδυνο. Οι σκοποί της προαιρετικής αντασφάλισης
είναι κυρίως:
Η αντασφάλιση ειδικών κινδύνων, που δεν προβλέπονται στις συµβάσεις.
Η αντασφάλιση ποσών/αξιών που υπερβαίνουν τα προβλεπόµενα όρια των υπό
σύναψη συµβάσεων.
Η µείωση της έκθεσης του εκχωρητή και των αντασφαλιστών των συµβάσεων σε
κινδύνους ιδιαίτερης επικινδυνότητας.
Η µείωση της έκθεσης σε συγκεκριµένους τοµείς σώρευσης, όπου ο ασφαλιστής είναι
ήδη υπέρ το δέον εκτεθειµένος.
Η απόκτηση χωρητικότητας σε κλάδους στους οποίους ο όγκος συναλλαγών δεν
δικαιολογεί τη σύναψη συµβάσεων.
Η παροχή στον αντασφαλιστή της δυνατότητας να αξιολογεί την τεχνική ικανότητα
ανάληψης κινδύνων του εκχωρητή.
Η

απόκτηση

τεχνογνωσίας

και

εµπειρογνωµοσύνης

από

εξειδικευµένους

αντασφαλιστές.
Η χρήση, ωστόσο, της προαιρετικής αντασφάλισης περιλαµβάνει και κάποιες
αρνητικές πτυχές, που µπορούµε να συνοψίσουµε ως εξής:
Ο όγκος διοικητικής εργασίας που απαιτείται στη φάση της τοποθέτησης και
διαχείρισης.
Ο αναγκαίος χρόνος για την τοποθέτηση (όσο µεγαλύτερος ή ιδιαίτερος είναι ο
κίνδυνος, τόσο περισσότεροι αντασφαλιστές απαιτούνται).
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Ο ασφαλιστής δεν µπορεί να εκδώσει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο (να προσφέρει
κάλυψη κινδύνου), αν δεν έχει ολοκληρώσει προηγουµένως την τοποθέτηση στους
αντασφαλιστές.
Η προαιρετική αντασφάλιση µπορεί να είναι αναλογική ή µη αναλογική.

4.1. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
Αναλογική καλείται η µορφή εκείνη της αντασφάλισης όπου υπάρχουν, στην ίδια
αναλογία, η εκχώρηση του κινδύνου, η εκχώρηση του ασφαλίστρου και η ανάκτηση
της ζηµίας (σε περίπτωση που επέλθει).
Η τοποθέτηση του προαιρετικού κινδύνου λαµβάνει χώρα µε την παρουσίαση του
κινδύνου στους αντασφαλιστές. Συνήθως, η παρουσίαση αυτή γίνεται µε µια σύνοψη
των κύριων στοιχείων, σε ένα κείµενο που ονοµάζεται «placement slip» ή προσφορά
τοποθέτησης κινδύνου.
Η προαιρετική προσφορά (slip) αποστέλλεται/επιδεικνύεται στους αντασφαλιστές,
οι οποίοι, σε περίπτωση αποδοχής, την υπογράφουν δηλώνοντας το ποσοστό
συµµετοχής. Η συνήθης πρακτική είναι ο ασφαλιστής να αποστέλλει, κάθε µήνα ή
κάθε τρίµηνο, ένα έγγραφο επιβεβαίωσης (closing ή δελτίο εκχώρησης), που συνοψίζει
τα βασικά στοιχεία για τους κινδύνους που έχει αποδεχθεί ο αντασφαλιστής καθώς και
τους λογαριασµούς που αναφέρονται στη συγκεκριµένη περίοδο. Συνήθως, οι
λογαριασµοί αυτοί περιλαµβάνουν τα ασφάλιστρα µείον τις προµήθειες καθώς και
µικρές ζηµίες που επήλθαν κατά την περίοδο που µεσολάβησε ανάµεσα στην έναρξη
του κινδύνου και την αποστολή των λογαριασµών. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει
σηµαντικές ζηµίες, αυτές τακτοποιούνται ταµειακά αµέσως µετά την καταβολή της
αποζηµίωσης από τον ασφαλιστή στον ασφαλισµένο.

4.2. ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
Εφόσον η αναλογική αντασφάλιση χαρακτηρίζεται από την εκχώρηση, κατά την
ίδια αναλογία, του κινδύνου, του ασφαλίστρου και της ζηµίας, εάν επέλθει, µπορούµε
να θεωρήσουµε ότι κάθε φορά που συνάπτεται αντασφάλιση χωρίς να τηρούνται οι
παραπάνω αναλογίες πρόκειται για µη αναλογική αντασφάλιση.
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Αντίθετα από την αναλογική τοποθέτηση, µπορούµε να σηµειώσουµε ότι ο
ασφαλιστής εδώ καλείται αντασφαλισµένος και όχι εκχωρητής, καθότι δεν εκχωρεί
κατ' αναλογία. Επιπλέον, παρατηρούµε ότι το ασφάλιστρο αναφέρεται και ως ποσοστό
του αρχικού συνολικού ασφαλίστρου. Οι αντασφαλιστές δεν αναγνωρίζουν προµήθεια
στους ασφαλιστές, ενώ, επιπλέον, στο slip αναφέρεται ο αντασφαλιστής που όρισε το
τίµηµα (leader). Τούτο συµβαίνει, διότι στην αγορά είναι απλούστερο να τοποθετείται
ο κίνδυνος όταν υπάρχει ένας leader αντασφαλιστής, αναγνωρισµένος για την τεχνική
προπαρασκευή του και την ικανότητά του στην ανάλυση κινδύνου. ∆εν είναι
ασυνήθιστο και άλλοι αντασφαλιστές (following market) να αποφασίζουν να δεχτούν
ποσοστό της κάλυψης, µόνο µε βάση τη συµµετοχή του leader.
Ανακύπτει εύλογα το ερώτηµα, γιατί ένας αντασφαλιστής αποφασίζει να δεχθεί ένα
µικρότερο ποσοστό ασφαλίστρου για να αναλάβει µεγαλύτερο κίνδυνο. Είναι
προφανές ότι, από την ανάλυση που έκανε ο αντασφαλιστής, προκύπτει ότι οι
πιθανότητες να επέλθει ζηµία, µεγαλύτερη των 50 εκατοµµυρίων, είναι αρκετά µικρές.
Οι πιθανότητες αυτές είναι δυνατόν να υπολογισθούν σύµφωνα µε έναν απλό τύπο:
Στην περίπτωση µας, ο αντασφαλιστής ζήτησε ασφάλιστρο 20 εκατοµµυρίων για αξία
350 εκατοµµυρίων.
Ο λόγος των δύο ποσών ισούται προς: 20/350*100=6%
Η τεχνική ονοµασία αυτού του λόγου είναι rate on line ή ποσοστό/έκθεση. Αυτός ο
λόγος υποδηλώνει στον ασφαλιζόµενο το κόστος της αντασφαλιστικής χωρητικότητας
και στον αντασφαλιστή το χρόνο (σε ν έτη) για την ανάκτηση µιας ενδεχόµενης ολικής
ζηµίας .

4.3.Η

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Ο αντασφαλιστής, για να ορίσει το κόστος της αντασφάλισης, πρέπει να
υπολογίσει το τµήµα του αρχικού ασφαλίστρου που ανήκει στον αντασφαλιστή, αφού
λάβει υπόψη τη σχέση µεταξύ προτεραιότητας, αξίας και ασφαλιζοµένου ποσού τού
υπό εξέταση κινδύνου. Για το σκοπό αυτό, οι αντασφαλιστές χρησιµοποιούν τις
καµπύλες εµπειρίας, που σχηµατίζονται µε βάση την εµπειρία ζηµιών του
αντασφαλιστή και της αγοράς για το συγκεκριµένο είδος κινδύνου.
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Παράδειγµα: ο εκχωρητής πρέπει να παραχωρήσει κίνδυνο µε ασφαλιζόµενο ποσό
100 ευρώ και ζητά προστασία για το υπερβάλλον των 10 µε αρχικό ασφάλιστρο 10 (µε
δεδοµένο ότι ο τύπος της επικινδυνότητας είναι µεγαλύτερος του µέσου όρου, ότι το
αρχικό ασφάλιστρο είναι το ενδεδειγµένο και ότι ο αντασφαλιστής έχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για να αξιολογήσει τον κίνδυνο).
Ας υποθέσουµε ότι σύµφωνα µε την εµπειρία του αντασφαλιστή, οι κίνδυνοι της
κατηγορίας Α έχουν MPL (Μέγιστη Πιθανότητα Ζηµίας) 40%, ήτοι 40 ευρώ. Για το
λόγο αυτό, στο ποσοστό που θα ζητήσει θα δηλώσει ασφάλιστρο της τάξεως του
85,5% του αρχικού ασφαλίστρου.Συνήθως, οι αντασφαλιστές δεν διαθέτουν όλοι
χαρτοφυλάκια προαιρετικών υποθέσεων που να είναι αρκετά σηµαντικά, ώστε να
µπορούν να σχεδιάζουν δικές τους καµπύλες εµπειρίας. Συχνά, προσφεύγουν σε
προκατασκευασµένους στην αγορά πίνακες, που περιλαµβάνουν το κόστος (σε
ποσοστό του ασφαλίστρου) σε σχέση µε την προτεραιότητα (ως ποσοστό του
ασφαλιζοµένου ποσού) που κρατά ο εκχωρητής.
Οι πίνακες αυτοί, ωστόσο είναι εφαρµόσιµοι µόνον όταν το αρχικό ασφάλιστρο
κάλυψης είναι σύµφωνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Όπως είδαµε στo προηγούµενο κεφάλαιο, η προαιρετική αντασφάλιση
παρουσιάζει µειονεκτήµατα, Η τεχνική της αντασφαλιστικής σύµβασης
αναπτύχθηκε ακριβώς στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισµού αυτών των
µειονεκτηµάτων.
Η παλαιότερη αντασφαλιστική σύµβαση βρέθηκε στο Κρατικό Αρχείο της
Φλωρεντίας, ανάµεσα στα έγγραφα της οικογένειας Strozzi. Φέρει χρονολογία
16 Μαΐου 1409 και συντάχθηκε στα Ιταλικά.
Η αντασφαλιστική σύµβαση είναι ένα µέσο που επιτρέπει στον εκχωρητή να
αντασφαλίσει κατ' αρχήν όλους τους κινδύνους που περιλαµβάνονται µέσα σε
συγκεκριµένα χρηµατικά όρια, εδαφικά πλαίσια και/ή ασφαλιστικούς κλάδους.
Και η αντασφαλιστική σύµβαση µπορεί να είναι αναλογική ή µη αναλογική.
Ο πίνακας 4 είναι µια σύντοµη γραφηµατική ανακεφαλαίωση των διαφόρων
τύπων συµβάσεων. Όπως είδαµε στο εισαγωγικό γράφηµα, οι συµβάσεις
χωρίζονται σε αναλογικές και µη αναλογικές.
Η αναλογική σύµβαση είναι µια συµφωνία που υποχρεώνει τον εκχωρητήασφαλιστή να εκχωρήσει και τον αντασφαλιστή να αποδεχτεί ένα
προκαθορισµένο ποσοστό κάθε κινδύνου, που αναλήφθηκε αρχικά από τον
εκχωρητή.
Αυτό σηµαίνει ότι παρέχεται η εγγύηση της αυτόµατης προστασίας των
κινδύνων, δηλαδή ότι ο εκχωρητής - ασφαλιστής µπορεί να δώσει άµεση
κάλυψη σε κάθε κίνδυνο που αποφασίζει να ασφαλίσει, εφόσον υπόκειται
στους όρους που αναφέρονται στη σύµβαση. Εποµένως, ο αντασφαλιστής
συµµετέχει κατ' αναλογία στα ασφάλιστρα που εισπράχτηκαν (µείον τις
προµήθειες) καθώς και στις ζηµίες και άλλες δαπάνες που ανέλαβε ο
ασφαλιστής - εκχωρητής, που αφορούν στους κινδύνους που εκχωρήθηκαν στη
σύµβαση, και δεν έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τον κίνδυνο ή τους κινδύνους,
εφόσον εµπίπτουν στους όρους που αναφέρονται στη σύµβαση. Είναι
υποχρεωµένος να αποδεχτεί και τους καλούς και τους κακούς κινδύνους και
εξαρτάται απόλυτα από την ικανότητα του ασφαλιστή-εκχωρητή να κρίνει
ποιους κινδύνους µπορεί να ασφαλίσει. Έτσι, εισάγεται η έννοια της αντασφάλισης του ασφαλιστή-εκχωρητή και όχι του κινδύνου. Ο αντασφαλιστής
επικεντρώνει την ανάλυσή του στην οργανωτική ικανότητα του ασφαλιστή,στις
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διαδικασίες ανάληψης κινδύνων που ακολουθεί, στην προηγούµενη εµπειρία
του, στον επαγγελµατισµό του, κ.λπ. Τα µειονεκτήµατα της προαιρετικής
αντασφάλισης αντισταθµίζονται από την εξοικονόµηση χρόνου και κόστους,
τόσο για τον εκχωρητή όσο και για τον αντασφαλιστή.

Υπάρχουν τρία είδη αναλογικής αντασφαλιστικής σύµβασης:
•

η σύµβαση σταθερού ποσοστού

•

η σύµβαση υπερβάλλοντος κεφαλαίου

•

η προαιρετική-υποχρεωτική σύµβαση.

5. 1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
Η σύµβαση σταθερού ποσοστού είναι µια συµφωνία µε την οποία η
εκχωρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκχωρήσει και ο αντασφαλιστής
υποχρεούται να αποδεχτεί ένα προκαθορισµένο ποσοστό για κάθε κίνδυνο που
ασφάλισε αρχικά ο εκχωρητής. Ο αντασφαλιστής συµµετέχει («υποχρέωση να
ακολουθήσει την τύχη»), κατ' αναλογία, σε όλες τις ζηµίες και δέχεται το ίδιο
ποσοστό των ασφαλίστρων, αφαιρούµενων των προµηθειών. Για παράδειγµα,
µια εκχωρήτρια εταιρεία µπορεί να αποφασίσει να οργανώσει µια σύµβαση
σταθερού ποσοστού, που να καλύπτει όλες τις ασφαλίσεις της στον κλάδο
πυρός. Το όριο για κάθε µεµονωµένο κίνδυνο θα είναι 800 εκατοµµύρια. Η
εταιρεία αποφασίζει να κρατήσει το 20% κάθε κινδύνου· εποµένως, οι
αντασφαλιστές θα καλύψουν αυτόµατα το υπόλοιπο 80%. Οι αντασφαλιστές θα
λάβουν το 80% των ασφαλίστρων (µείον τις προµήθειες) και θα καταβάλουν το
80% όλων των ζηµιών που θα πλήξουν τους κινδύνους που εκχωρήθηκαν στη
σύµβαση.
Οι κίνδυνοι που ασφαλίστηκαν από την εταιρεία µας ξεκινούν από την αξία
των 60 και φθάνουν µέχρι τα 1.000 εκατοµµύρια. Είναι προφανές ότι οι
κίνδυνοι µε αριθµό 10, που είναι χίλια εκατοµµύρια, και µε αριθµό 11, που
είναι 1.500, υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που προβλέπεται από τη σύµβαση.
Το τµήµα των δύο αυτών κινδύνων, που υπερβαίνει το όριο κατά 200 και 500
εκατοµµύρια αντίστοιχα, δεν περιλαµβάνεται στη σύµβαση σταθερού ποσοστού
και, εποµένως, θα πρέπει να αντασφαλισθεί µε άλλο συµβόλαιο ή να εκχωρηθεί
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σε άλλο αντασφαλιστή διά της προαιρετικής οδού ή, τέλος, να κρατηθεί από
τον εκχωρητή επιπλέον της συνήθους κράτησής του (πρόσθετη κράτηση).
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η κράτηση του εκχωρητή (στο παράδειγµα µας
20%) δηλώνεται ως καθαρή και µη αντασφαλίσιµη. Έτσι, προλαµβάνεται η
ασφάλιση κακών κινδύνων από τον ασφαλιστή, εφόσον αντασφαλίζει ένα
µέρος τους στη σύµβαση σταθερού ποσοστού και αντασφαλίζει την κράτησή
του διά της προαιρετικής οδού, χωρίς να κρατά για λογαριασµό του καµία
έκθεση σε κίνδυνο.
Ας εξετάσουµε τώρα τι γίνεται µε τα ασφάλιστρα που αφορούν στους
προαναφερθέντες κινδύνους:

Σύµφωνα µε τον κανόνα της αναλογικής εκχώρησης, και τα ασφάλιστρα (οι
προµήθειες) θα επιµερισθούν µε αναλογικό τρόπο, όπως και τα ασφαλιζόµενα
όρια. Για παράδειγµα, στον κίνδυνο 10, το ασφάλιστρο που κρατήθηκε, ύψους
12,8, είναι το γινόµενο του πηλίκου 160/1.000 (16) επί 80 ποσοστιαίες
µονάδες.Είναι προφανές ότι οι προµήθειες αφαιρούνται από τα µεικτά
ασφάλιστρα, που µετατρέπονται µε αυτόν τον τρόπο σε καθαρά εκχωρηθέντα
ασφάλιστρα.
Ας πάρουµε τώρα ένα παράδειγµα σχετικό µε τις ζηµιές που πλήττουν τους
κινδύνους που αναλύθηκαν:
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Κατά την ίδια αναλογία θα επιµερισθούν οι ζηµίες που πλήττουν τους κινδύνους
που εκχωρήθηκαν στη σύµβαση.
Στον κίνδυνο 10, το τµήµα της ζηµίας που βαρύνει τον αντασφαλιστή (400) είναι
το γινόµενο του ποσού της ζηµίας (400) επί το ποσοστό που βαρύνει τον
αντασφαλιστή (64%)· εποµένως, To παράδειγµα ισούται µε 256.
Ας αναλύσουµε τώρα τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από τη χρήση της
σύµβασης σταθερού ποσοστού.

Πλεονεκτήµατα για την Εκχωρήτρια Εταιρεία:
•

Απλότητα στη λειτουργία. Η σύµβαση σταθερού ποσοστού επέτρεψε στον

εκχωρητή, χωρίς µεγάλο φόρτο διοικητικής εργασίας, να αναλάβει και να
αντασφαλίσει, αυτόµατα, όλους τους κινδύνους µέχρι 800 εκατοµµύρια, ενώ είχε
αποφασίσει να υποστεί µέγιστη έκθεση 160 εκατοµµυρίων ανά κίνδυνο.
•

Με τη σύµβαση σταθερού ποσοστού, ο εκχωρητής επιτυγχάνει το στόχο

της αύξησης της ιδίας χωρητικότητας ασφάλισης.
•

∆εδοµένου ότι η σύµβαση αυτή προσφέρει στους αντασφαλιστές

καλύτερη διασπορά (spread) των υποθέσεων, χωρίς προεπιλογή, και ότι συνήθως
παράγει περισσότερα κέρδη από τις άλλες αναλογικές συµβάσεις, είναι πολύ
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πιθανό ο εκχωρητής να πετύχει υψηλότερες προµήθειες και καλύτερους όρους απ'
ότι µε άλλα είδη συµβάσεων.
Μειονεκτήµατα για την Εκχωρήτρια Εταιρεία:
Ο εκχωρητής δεν µπορεί να διαφοροποιήσει την κράτηση του ανάλογα µε

•

το συγκεκριµένο κίνδυνο και, εποµένως, εκχωρεί ασφάλιστρα για µικρούς
κινδύνους που θα µπορούσε κάλλιστα να κρατήσει εξ ολοκλήρου για λογαριασµό
του.
•

Το µέγεθος των κινδύνων που κρατά ο εκχωρητής δεν είναι οµοιογενές,

δεδοµένου ότι κρατά ένα σταθερό ποσοστό όλων των ασφαλισθέντων κινδύνων,
που είναι διαφόρων µεγεθών. Εποµένως, ο εκχωρητής δεν βελτιώνει την
ισορροπία του χαρτοφυλακίου του.

Πλεονεκτήµατα για τον Αντασφαλιστή:
•

Ο αντασφαλιστής λαµβάνει ένα ποσοστό από κάθε κίνδυνο, χωρίς

προεπιλογή, και µετέχει στις υποθέσεις που ασφάλισε η εκχωρήτρια εταιρεία
περισσότερο απ' ό,τι µε οποιαδήποτε άλλη µορφή αντασφάλισης.
•

Ο αντασφαλιστής αποκτά, ενδεχοµένως, µεγαλύτερο ποσοστό κερδών απ'

ότι θα µπορούσε να αποκτήσει µε άλλες µορφές συµβάσεων.

Μειονεκτήµατα για τον Αντασφαλιστή:
Γενικά, υψηλότερες προµήθειες σε σχέση µε άλλες µορφές συµβάσεων.
Εξάλλου, µπορούµε να προσθέσουµε ότι η σύµβαση σταθερού ποσοστού είναι το
καλύτερο αντασφαλιστικό µέσο για νέες εκχωρήτριες εταιρείες ή για εταιρείες
που αρχίζουν να δραστηριοποιούνται σε νέους ασφαλιστικούς κλάδους, ως µέσο
ανταλλαγών (αµοιβαιότητα) για δυνατότητα συµµετοχής σε χαρτοφυλάκια
µεγαλύτερων υποθέσεων µε ελάχιστο κόστος ή για την αύξηση του ποσοστού
φερεγγυότητας του εκχωρητή (δεδοµένου ότι είναι το µέσο µε το µεγαλύτερο
ύψος εκχωρηθέντων ασφαλίστρων). Για περισσότερο διεξοδική ανάλυση των
αναλογικών συµβάσεων πρέπει να γνωρίζουµε τις παρακάτω πληροφορίες:

35

Οι αναλογικές συµβάσεις αντασφάλισης

•

Εκχωρήτρια Εταιρεία (Ασφαλιστής)

•

Ασφαλιστικός Κλάδος

•

Εδαφικά όρια

•

Ανώτατα Όρια

•

Είδος Σύµβασης

•

Εκτίµηση

•

Συµµετοχή στα κέρδη

•

Προµήθειες

•

Αποθέµατα Ασφαλίστρων .

•

Αποθέµατα Ζηµιών .

•

Τόκοι επί των καταθέσεων .

•

Τεχνική χαρτοφυλακίου .

•

Όριο αποζηµίωσης τοις µετρητοίς .

•

Πινάκια εκχώρησης

•

Λογαριασµοί

•

Ηµεροµηνία έναρξης και προειδοποίηση καταγγελίας .

•

Προµήθειες ασφαλειοµεσιτείας

•

Στατιστικές

•

Γραµµή κράτησης (όριο ανά γραµµή) .

•

Αριθµός γραµµών

ύψους ασφαλίστρων

Ακολουθεί εξήγηση των όρων που είναι κοινοί σε όλες τις αντασφαλιστικές
συµβάσεις.

ΑΝΩΤΑΤΑ OPΙA
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Το ανώτατο όριο είναι το χρηµατικό ποσό µέχρι το ύψος του οποίου ο
αντασφαλιστής είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο. Το όριο αυτό εκφράζεται µε
βάση το ασφαλιζόµενα ποσό ή την MPL (Maximum Probable Loss - Μέγιστη
Πιθανή Ζηµία).
Ας υποθέσουµε ότι ο ασφαλιστής (εκχωρητής) εκδίδει ασφαλιστήριο
συµβόλαιο για κάλυψη κινδύνου πυρός που είναι δυνατόν να πλήξει έναν
κίνδυνο, για µέγιστη αξία 800 εκατοµµυρίων ευρώ. Σε περίπτωση ζηµίας και
υποθέτοντας ότι το αγαθό αυτό καίγεται ολοσχερώς, είναι σαφές ότι ο
ασφαλιστής θα καταβάλει το πολύ 800 εκατοµµύρια ευρώ και, εποµένως, το
µέγιστο ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο αντασφαλιστής ισούται µε το ασφαλισµένο όριο (ασφαλισµένο ποσό).
Για τους σκοπούς της αντασφάλισης ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί και µε
διαφορετικό τρόπο, κυρίως στην περίπτωση βιοµηχανικών κινδύνων, όπου οι
πραγµατογνώµονες µπορούν να εκτιµήσουν τη µέγιστη ζηµία που ενδεχοµένως
επέλθει, εάν προκληθεί πυρκαγιά κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
Οι πραγµατογνώµονες αξιολογούν τα µέσα προστασίας (αντιπυρικά
συστήµατα, εγγύτητα Πυροσβεστικής, πύρινοι τοίχοι, κ.λπ.) και καταλήγουν στο
συµπέρασµα ότι για αξία ασφαλισµένων αγαθών ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ,
µια ενδεχόµενη πυρκαγιά δεν µπορεί να προξενήσει ζηµιές που να υπερβαίνουν
τα 400 εκατοµµύρια.
Όταν

η

εκτίµηση

των

ανωτάτων

ορίων

πραγµατοποιείται

µε

τον

προαναφερθέντα τρόπο, ονοµάζεται εκτίµηση που πραγµατοποιήθηκε µε βάση
την MPL (Maximum Probable Loss - Μέγιστη Πιθανή Ζηµία).
Στην περίπτωση αυτή, τόσο ο ασφαλιστής όσο και ο αντασφαλιστής γνωρίζουν
ότι το εν λόγω ανώτατο όριο µπορεί να υπόκειται σε σφάλµατα εκτίµησης και
ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείµενο υπέρβασης, εάν
η ζηµιά επέλθει κάτω από µη φυσιολογικές συνθήκες (όπως στην περίπτωση
τροµοκρατικής ενέργειας). Γι' αυτόν το λόγο, γίνεται προσπάθεια περιορισµού
των σφαλµάτων αυτών δηλώνοντας µια ελάχιστη Μ PL.
Για παράδειγµα, µία µέγιστη MPL=400 εκατοµµύρια ευρώ ανά κίνδυνο, µε όριο
50%, σηµαίνει ότι το µέγιστο ποσό που είναι δυνατόν να αποζηµιώσει ο
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αντασφαλιστής ανέρχεται στο διπλάσιο του ασφαλισµένου ποσού, δηλαδή σε 800
εκατοµµύρια.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η
Ορίζεται ως συµµετοχή στα κέρδη το τµήµα των κερδών που αποκοµίζει ο
αντασφαλιστής από µια συγκεκριµένη σύµβαση και το οποίο καταβάλλεται στην
εκχωρήτρια εταιρεία κατά το κλείσιµο του συµβατικού έτους.
Η συµµετοχή στα κέρδη καταβάλλεται επιπλέον της συνήθους προµήθειας που
αναγνωρίζει ο αντασφαλιστής στον εκχωρητή. Στην πιο απλή µορφή της
υπολογίζεται ως εξής:
Το πλεόνασµα των εσόδων έναντι του κόστους αποτελεί το ετήσιο κέρδος, επί
του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό συµµετοχής επί των κερδών. Εάν το κόστος
υπερβαίνει τα έσοδα, προφανώς δεν υπάρχουν κέρδη και, κατά συνέπεια, δεν
καταβάλλεται η συµµετοχή, ενώ συνήθως οι απώλειες µεταφέρονται στο επόµενο
έτος. Εξάλλου, δεν θα ήταν σωστό οι αντασφαλιστές να καταβάλλουν συµµετοχή
στα κέρδη σε περίπτωση θετικών αποτελεσµάτων χρήσεως, όταν τα
αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων ήταν γι' αυτούς αρνητικά. Είναι,
εποµένως, δυνατόν το συµβόλαιο να προβλέπει και µεταφορά των απωλειών µιας
χρήσης στις επόµενες, µέχρι την πλήρη εξάλειψη των απωλειών αυτών (ή για ένα
περιορισµένο αριθµό ετών). Είναι επίσης δυνατόν, για τους σκοπούς και µόνο του
υπολογισµού της συµµετοχής στα κέρδη, αντί να λαµβάνεται υπόψη το
αποτέλεσµα µιας χρήσης, να χρησιµοποιείται ο µέσος όρος τριών ή περισσότερων
χρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της τρέχουσας.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Αναφέραµε προηγουµένως ότι ο αντασφαλιστής αναγνωρίζει στον εκχωρητή
µία προµήθεια, δηλ. ένα εκατοστιαίο ποσοστό των αντασφαλισµένων
ασφαλίστρων, για την κάλυψη του κόστους πρόσκτησης και διαχείρισης των
κινδύνων και των ζηµιών, Αυτό το ποσοστό µπορεί να προσδιορίζεται εκ των
προτέρων (σταθερή προµήθεια) ή εκ των υστέρων (κλιµακωτή προµήθεια).
Προφανώς, ο τρόπος υπολογισµού της προµήθειας εκ των υστέρων θα πρέπει να
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προβλέπεται εκ των προτέρων στο συµβόλαιο. Όταν η προµήθεια υπολογίζεται εκ
των υστέρων, πρέπει να ορίζεται µια "προσωρινή" προµήθεια, που θα
αναπροσαρµόζεται στο τέλος της χρήσης, όταν θα είναι γνωστά τα στοιχεία που
προβλέπονται από τον τύπο υπολογισµού του οριστικού ποσοστού.
Ενώ η σταθερή προµήθεια είναι ένα ποσοστό που αποζηµιώνει τον εκχωρητή
για τις δαπάνες που ανέλαβε, η κλιµακωτή προµήθεια εν µέρει αντισταθµίζει τις
δαπάνες που αναλήφθηκαν και εν µέρει επιβραβεύει τον εκχωρητή σε περίπτωση
χαµηλού συντελεστή ζηµιών και, εποµένως, µπορεί να συνδεθεί µε τη συµµετοχή
στα κέρδη. Όλοι οι τύποι υπολογισµού των κλιµακωτών προµηθειών προβλέπουν
µία ελάχιστη και µία µέγιστη προµήθεια, που αφορούν, αντίστοιχα, σε µία
µέγιστη και σε µία ελάχιστη συχνότητα εµφάνισης ζηµιών. Πέραν των ορίων
αυτών δεν προβλέπεται καµία άλλη διακύµανση.
Η κλιµακωτή προµήθεια βασίζεται σε έναν πίνακα που έχουν προσυµφωνήσει ο
εκχωρητής και ο αντασφαλιστής, και στον οποίο ορίζεται το ποσοστό των
ασφαλίστρων που θα θεωρείται ως προµήθεια, σε σχέση µε την ποσοστιαία
αναλογία των απαιτήσεων στα ασφάλιστρα (loss ratio).
Ο λόγος απαιτήσεων προς ασφάλιστρα (loss ratio) υπολογίζεται, συνήθως, στο
τέλος του έτους, σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο:

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Στο παράδειγµά µας για τη σύµβαση σταθερού ποσοστού, είπαµε ότι η
προµήθεια που αναγνωρίσθηκε στον εκχωρητή ήταν 25%. Μπορούµε να
δηλώσουµε µε τον αριθµό αυτό την προσωρινή προµήθεια. Ας υποθέσουµε ότι ο
πίνακας κλιµακωτής προµήθειας που συµφωνήθηκε από τα µέρη είναι ο παρακάτω:
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ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Κάτω από κανονικές συνθήκες, ο κίνδυνος µπορεί να θεωρηθεί ότι επιµερίζεται
διαχρονικά µε οµοιόµορφο τρόπο. Με άλλα λόγια, η πιθανότητα να καεί µια
κατοικία, να βυθισθεί ένα πλοίο ή να καταπέσει ένα αεροπλάνο την 1η Ιανουαρίου,
µπορεί να θεωρηθεί ανάλογη µε την πιθανότητα να καεί, να βυθισθεί ή να
καταπέσει οποιαδήποτε άλλη ηµέρα του έτους.
Οι τέσσερις κλασικές µέθοδοι για τον προσδιορισµό του αποθέµατος ασφαλίστρων
είναι οι παρακάτω:
1. Κατ' αναλογία του διανυθέντος χρόνου (pro rata temporis). Στηρίζεται στον
υπολογισµό του «πόσες ηµέρες» κάθε κίνδυνος θα διανύεται, κατά το επόµενο
λογιστικό έτος. Το ασφάλιστρο διαιρείται σε 365 µέρη και επιµερίζεται µε βάση
τον αριθµό των ηµερών που θα διανύσει ο κίνδυνος, κατά τη διάρκεια του
επόµενου λογιστικού έτους. Για τους σκοπούς του προσδιορισµού του αποθέµατος
ασφαλίστρων πρέπει να γίνουν τόσοι υπολογισµοί, όσες είναι οι εργάσιµες ηµέρες
του εν λόγω λογιστικού έτους, δεδοµένου ότι τα ασφάλιστρα αναληφθέντων
κινδύνων για κάθε µία από αυτές θα δώσουν ένα ξεχωριστό ποσό αποθέµατος
ασφαλίστρων. Το άθροισµα των ποσών αυτών µείον την προµήθεια αποτελεί το
απόθεµα ασφαλίστρων που θα µεταφερθεί στο επόµενο λογιστικό έτος.
2.«Εικοστά

τέταρτα».

Για

να

απλοποιηθούν

οι

λογαριασµοί

που

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την προηγούµενη µέθοδο, θεωρείται ότι όλοι οι
κίνδυνοι και όλα τα ασφάλιστρα που εισπράχθηκαν στο µήνα αυτό αναλήφθηκαν
στο µέσον του µήνα. Για παράδειγµα, όλα τα ασφάλιστρα του Ιανουαρίου
θεωρείται ότι αναλήφθηκαν στις 15 του µήνα αυτού και, εποµένως, ο σχετικός
κίνδυνος θα υφίσταται και για 15 ηµέρες του επόµενου έτους, δηλαδή για µισό
µήνα ή για το ένα εικοστό τέταρτο του έτους .
3. «Όγδοα». Μια ανάλογη αλλά πιο απλή διαδικασία χρησιµοποιείται για τον
υπολογισµό που πραγµατοποιείται

µε τη µέθοδο των

«ογδόων». Όλα τα

ασφάλιστρα που αναλήφθηκαν σε ένα τρίµηνο θεωρείται ότι αναλήφθηκαν στο
µέσον του τριµήνου (µέσον τριµήνου=1/8 του έτους).
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4. «Forfait» Η τέταρτη µέθοδος για τον υπολογισµό των αποθεµάτων
ασφαλίστρων στηρίζεται στην υπόθεση ότι όλα τα ασφάλιστρα του έτους έχουν
αναληφθεί οµοιόµορφα στις 30 Ιουνίου. Κατά συνέπεια, το 50% όλων των
αναληφθέντων ασφαλίστρων στο συγκεκριµένο έτος θα διατρέξει τον κίνδυνο το
επόµενο έτος. Το απόθεµα ασφαλίστρου προς µεταφορά στο επόµενο έτος
προσδιορίζεται µετά την αφαίρεση της προµήθειας. Εντούτοις, η ιταλική
νοµοθεσία καθορίζει ποσοστά forfait 40% για την ασφάλεια Αστικής Ευθύνης,
35% για τους κλάδους εκτός Αστικής Ευθύνης και 15% για τους κινδύνους
βραχείας διάρκειας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Ο εκχωρητής, για να έχει την εγγύηση ότι ο αντασφαλιστής θα εκπληρώσει τις
συµβατικές υποχρεώσεις του, µπορεί να προβλέψει στο ίδιο το συµβόλαιο το
δικαίωµά του να διατηρήσει ο ίδιος σε κατάθεση εγγυήσεις, που συνήθως ισούνται
µε το απόθεµα ασφαλίστρων και /ή το απόθεµα ζηµιών.
Η πρακτική της διατήρησης ενός ποσού εις κατάθεση ως εγγύηση οφείλεται στο
ότι, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του αντασφαλιστή, είναι πιο εύκολο για τον
εκχωρητή να χρησιµοποιήσει το ποσό αυτό ως αντιστάθµισµα ενδεχόµενων
υπολοίπων, οφειλοµένων από τον αντασφαλιστή. Συνήθως, ο εκχωρητής
παρακρατεί τα απόθεµα ασφαλίστρων για ένα έτος και το επιστρέφει το επόµενο
στον αντασφαλιστή, παρακρατώντας ταυτόχρονα ίσο ποσοστό ως απόθεµα για
µεταγενέστερο έτος.

ΑΠΟΘΕΜΑ ΖΗΜΙΩΝ
Σε κάθε λογιστικό έτος παρουσιάζονται πολλές ζηµίες. Ένα µέρος αυτών
προσδιορίζεται και καταβάλλεται το ίδιο έτος ενώ άλλο µέρος εκκαθαρίζεται στα
επόµενα. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να υπάρχουν τα απαραίτητα ποσά για να
αντιµετωπισθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Όπως και για τα ασφάλιστρα, σε κάθε
λογιστικό έτος θα έχουµε ένα απόθεµα ζηµιών την 1η Ιανουαρίου και ένα απόθεµα
ζηµιών την 31η ∆εκεµβρίου.
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Το απόθεµα ζηµιών προσδιορίζεται στο τέλος κάθε χρήσης, εξετάζοντας όλες
τις ζηµίες που δεν έχουν ακόµα τακτοποιηθεί στο τέλος του έτους αυτού. Εάν το
απόθεµα ζηµιών µιας χρήσης αντιστοιχεί µε ακρίβεια στο ποσό που θα είναι
απαραίτητο στο µέλλον για την εκκαθάριση των αντίστοιχων ζηµιών, δεν θα
επηρεασθεί καθόλου το αποτέλεσµα της χρήσης, κατά την οποία θα επέλθει η
εκκαθάριση αυτή. Είναι προφανές ότι η πολιτική υποτίµησης ή υπερτίµησης του
αποθέµατος ζηµιών επηρεάζει σηµαντικά τη ζωή µιας ασφαλιστικής εταιρείας,
Στην περίπτωση όπου προβλέπεται απόθεµα ζηµιών για γεγονότα που έχουν
επέλθει αλλά δεν έχουν ακόµα κοινοποιηθεί στην εταιρεία, προκύπτει το απόθεµα
ζηµιών που έχουν επισυµβεί χωρίς να καταγγελθούν (IBNR - Incurred But Not
Reported).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΖΗΜΙΩΝ
Συνήθως, το απόθεµα ζηµιών χρεώνεται σε λογαριασµό καταθέσεων του
αντασφαλιστή ως εγγύηση των συµβατικών υποχρεώσεων του αντασφαλιστή
έναντι των ζηµιών που θα καταβληθούν, ενδεχοµένως, στις επόµενες χρήσεις.
Όµως, είναι προφανές ότι µία περαιτέρω παρακράτηση σε λογαριασµό
καταθέσεων µπορεί να καταστήσει τη σύµβαση λιγότερο ελκυστική για τους
αντασφαλιστές. Ως εκ τούτου, αποτελεί κοινή πρακτική η κατάθεση του αποθέµατος ζηµιών να χρεώνεται στον αντασφαλιστή µόνο σε περίπτωση
καταγγελίας της σύµβασης.

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Υπενθυµίζεται ότι, σε µερικές περιπτώσεις, οι καταθέσεις είναι υποχρεωτικές
από το νόµο. Σε αντίθετη περίπτωση,

η χρησιµοποίηση τους στην

αντασφαλιστική σύµβαση αποτελεί αντικείµενο διαπραγµατεύσεων ανάµεσα
στον εκχωρητή και τους αντασφαλιστές. Είναι προφανές ότι οι καταθέσεις αυτές
µπορούν να εφαρµοσθούν εύκολα, µόνο στην περίπτωση συµβάσεων µε ιδιαίτερα
ευνοϊκά αποτελέσµατα. Οι καταθέσεις αυτές είναι στην κατοχή της εκχωρήτριας
εταιρείας αλλά, σε τελευταία ανάλυση, ανήκουν στους αντασφαλιστές.
∆εδοµένου ότι οι αντασφαλιστές δεν τις έχουν στην κατοχή τους και, εποµένως,
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δεν µπορούν να τις επενδύσουν, ο εκχωρητής αναγνωρίζει, επί των
παρακρατηθέντων ποσών, τους τόκους ως αντιστάθµισµα των διαφυγόντων
εισοδηµάτων, λόγω της έλλειψης διαθεσιµότητας των ποσών που απαρτίζουν τις
καταθέσεις. Οι τόκοι αυτοί είναι γενικά ανάλογοι των τόκων που καταβάλλονται
από τα τραπεζικά ιδρύµατα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Το χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων
Όταν ο αντασφαλιστής αρχίζει να µετέχει σε µια αντασφαλιστική σύµβαση,
µπορούν να προκύψουν δύο περιπτώσεις:
Εάν η σύµβαση δεν προβλέπει την πίστωση του αποθέµατος ασφαλίστρων
στην αρχή της συµµετοχής του, ο συγκεκριµένος αντασφαλιστής θα συµµετάσχει
µόνο στους κινδύνους που αρχίζουν ή ανανεώνονται µετά την 1η Ιανουαρίου και
θα είναι υπεύθυνος µόνο για τις ζηµίες που, ενδεχοµένως, επέλθουν επί αυτών
των κινδύνων.
Εάν, αντίθετα, ο εκχωρητής του χρεώσει πράγµατι το απόθεµα ασφαλίστρων
την 1 η Ιανουαρίου για το ποσοστό συµµετοχής του, τότε ο συγκεκριµένος
αντασφαλιστής υποχρεούται να πληρώσει όλες τις ζηµιές που θα επέλθουν από
την 1η Ιανουαρίου και εξής, ανεξάρτητα από το εάν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο
ανανεώθηκε ή όχι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. Κατ' αναλογία, ο
αντασφαλιστής που διακόπτει την αντασφαλιστική σχέση θα κληθεί να πληρώσει
για τις ζηµίες που θα επέλθουν µετά την καταγγελία (που αφορούν, όµως,
ασφάλιστρα συµβολαίων που εκχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της συµβατικής
σχέσης), εκτός και αν δεν παρακρατήθηκε το απόθεµα ασφαλίστρων.
Το χαρτοφυλάκιο ζηµιών
Τα ίδια επιχειρήµατα µπορούν να αναπτυχθούν για την ενδεχόµενη χρέωση
και πίστωση του αποθέµατος ζηµιών, που µεταφέρει στον αντασφαλιστή το
βάρος της συµµετοχής ή µη (στην αποζηµίωση των ζηµιών που επήλθαν πριν από
τη συµµετοχή του στην αντασφαλιστική σύµβαση.
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Οι µεταφορές των χαρτοφυλακίων ασφαλίστρων και/ή ζηµιών, εάν
προβλέπονται από τη σύµβαση, πραγµατοποιούνται υπέρ του ενός ή του άλλου
µέρους, ακόµα και σε περίπτωση αύξησης/µείωοης ή ακύρωσης του ποσοστού
συµµετοχής του αντασφαλιστή στη σύµβαση.

ΟΡΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
Όπως θα δούµε στη συνέχεια, κατά το µεγαλύτερο µέρος των περιπτώσεων,
όλες οι ζηµίες και τα ασφάλιστρα που αφορούν σε κινδύνους που εκχωρήθηκαν
σε µία σύµβαση, υπολογίζονται σε τριµηνιαία ή εξαµηνιαία βάση. Στην
περίπτωση που επέλθουν ζηµίες ενός κάποιου µεγέθους, ο εκχωρητής µπορεί να
µην επιθυµεί να περιµένει την έκδοση των λογαριασµών, για να ζητήσει από
τους αντασφαλιστές το µερίδιο τους στην εκκαθάριση της ζηµίας, δεδοµένου
ότι κάτι τέτοιο θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις στη ρευστότητα της
εκχωρήτριας εταιρείας. Ο εκχωρητής µπορεί, εποµένως, να ζητήσει από τους
αντασφαλιστές άµεση εκκαθάριση (cash loss) της ζηµίας που πληρώθηκε.
Το συνολικό ποσό πρέπει να είναι µεγαλύτερο από ένα όριο που δηλώνεται
στην αντασφαλιστική σύµβαση, ώστε να µπορεί να θεωρηθεί ως ζηµία τοις
µετρητοίς. Το όριο αυτό ονοµάζεται όριο ζηµίας τοις µετρητοίς.

5.2. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Είδαµε ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύµβασης σταθερού ποσοστού είναι
ότι δεν βελτιώνει την ισορροπία του χαρτοφυλακίου που κράτησε ο εκχωρητής,
δεδοµένου ότι ο τελευταίος διατηρεί ένα σταθερό ποσοστό όλων των κινδύνων,
που είναι διαφόρων διαστάσεων. Θα προσπαθήσουµε τώρα να δούµε κατά πόσον
ένα άλλο είδος σύµβασης επιτρέπει να επιτύχουµε το σκοπό αυτό.
Στο παράδειγµα, το σχετικό µε τη σύµβαση σταθερού ποσοστού, είδαµε ότι η
µέγιστη έκθεση ανά κίνδυνο, που ο εκχωρητής θεωρεί ότι µπορεί να κρατήσει,
ανέρχεται σε 160 εκατοµµύρια λίρες. Ας πούµε ότι ο εκχωρητής δεν προτίθεται
να αντασφαλίσει τους κινδύνους µε έκθεση µικρότερη από το ποσό αυτό αλλά
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µόνο αυτούς που υπερβαίνουν το ποσό των 160 εκατοµµυρίων.Το ποσό αυτό
ονοµάζεται όριο κράτησης. Ορίζεται, λοιπόν, ως µέγιστη κράτηση (line) το
µέγιστο ποσό που ο εκχωρητής επιθυµεί να κρατήσει για κάθε κίνδυνο, που είναι
ταυτόχρονα και η µονάδα µέτρησης της σύµβασης υπερβάλλοντος κεφαλαίου.
Συνεπώς:
α) κάθε κίνδυνος µικρότερος από τη «γραµµή» (160 εκατοµµύρια) κρατείται εξ
ολοκλήρου,
β) όπως στη σύµβαση σταθερού ποσοστού, το τµήµα που υπερβαίνει τη
χωρητικότητα της σύµβασης κρατείται (πρόσθετη κράτηση) ή αντασφαλίζεται
εκτός της συµβάσεως, για παράδειγµα µε προαιρετική εκχώρηση.
Ας δούµε τι θα συµβεί στα ασφάλιστρα που αφορούν στους κινδύνους που
εκχωρήθηκαν στη σύµβαση υπερβάλλοντος κεφαλαίου:
Ακόµα και στην περίπτωση της σύµβασης υπερβάλλοντος κεφαλαίου, οι
προµήθειες αφαιρούνται από τα µεικτά ασφάλιστρα που εκχωρήθηκαν στους
αντασφαλιστές και µετατρέπονται σε καθαρά εκχωρηθέντα ασφάλιστρα. Τέλος,
ας δούµε τι θα συµβεί στις ζηµίες που αφορούν στους εκχωρηθέντες κινδύνους
στη σύµβαση υπερβάλλοντος κεφαλαίου:
Η σύµβαση υπερβάλλοντος κεφαλαίου είναι κι αυτή αναλογική σύµβαση, εφόσον:
α) κάθε κίνδυνος που υπερβαίνει τη γραµµή επιµερίζεται ποσοστιαία, για να
υπολογίζεται κάθε φορά µεταξύ του εκχωρητή και του αντασφαλιστή.
β) ο αντασφαλιστής λαµβάνει για κάθε κίνδυνο µεγαλύτερο από τη γραµµή, το
ίδιο ποσοστό ασφαλίστρου (µείον τις προµήθειες) αυτού του κινδύνου,
γ) εάν σε κάθε αντασφαλισµένο κίνδυνο επέλθουν ζηµίες, θα καταλογισθούν
στον αντασφαλιστή κατά το ίδιο ποσοστό, κατά το οποίο είχαν καταλογισθεί η
έκθεση και το ασφάλιστρο (µείον τις προµήθειες).
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Πλεονεκτήµατα για τον εκχωρητή
Αντασφαλίζεται µόνο το τµήµα του κινδύνου που υπερβαίνει την κράτηση της
εταιρείας. Εάν ένας κίνδυνος έχει ανώτατο όριο µικρότερο από την κράτηση του
εκχωρητή, δεν υποχρεούται να εκχωρήσει κανένα τµήµα του και παραµένει στην
κατοχή του το σύνολο του ασφαλίστρου.
∆εδοµένου ότι ο εκχωρητής κρατά ένα σταθερό ανώτατο όριο (έναντι του
σταθερού ποσοστού, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της σύµβασης σταθερού
ποσοστού), το χαρτοφυλάκιο που διατηρεί είναι οµοιογενές/ισορροπηµένο.
Επιπλέον, κρατώντας µεγαλύτερο αριθµό µικρών κινδύνων (γενικά τους
καλύτερους) και µικρότερο αριθµό µεγάλων κινδύνων (γενικά τους χειρότερους),
ο εκχωρητής διατηρεί µεγαλύτερη δυνατότητα κέρδους.
Μειονεκτήµατα για τον εκχωρητή
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η σύµβαση υπερβάλλοντος είναι πιο πολύπλοκη στη
διαχείρισή της, δεδοµένου ότι πρέπει να πραγµατοποιείται ένας ξεχωριστός
υπολογισµός για κάθε κίνδυνο προς αντασφάλιση και για κάθε ζηµία προς
ανάκτηση.
Η εκχωρήτρια εταιρεία πρέπει, εξάλλου, να έχει ασφαλιστές που να διαθέτουν µεγάλη εµπειρία, δεδοµένου ότι για κάθε κίνδυνο πρέπει να προσδιορίζεται το
επιθυµητό επίπεδο κράτησης, ανάλογα µε το είδος, την ποιότητα, την έκθεση,
κ.λπ.
Η προµήθεια είναι γενικά µικρότερη από τη σύµβαση σταθερού ποσοστού.

Πλεονεκτήµατα για τον αντασφαλιστή
Το µοναδικό πλεονέκτηµα για τον αντασφαλιστή είναι το γεγονός ότι το ύψος
των προµηθειών που αναγνωρίζονται στην εκχωρήτρια είναι µικρότερο απ' ότι
στη σύµβαση σταθερού ποσοστού.
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Μειονεκτήµατα για τον αντασφαλιστή

•

Ο αντασφαλιστής λαµβάνει µεγαλύτερο αριθµό µεγάλων κινδύνων (κατά
κανόνα τους χειρότερους).

•

Ο αντασφαλιστής αντασφαλίζει µεγαλύτερο αριθµό κινδύνων µε πολύ
υψηλή έκθεση (µέγιστοι κίνδυνοι), δεδοµένου ότι η εκχωρήτρια κρατάει
µεγαλύτερο τµήµα ή και ολόκληρους τους πιο µικρούς κινδύνους.

Το ύψος των συνολικών ασφαλίστρων που λαµβάνει ο αντασφαλιστής στη
σύµβαση Υπερβάλλοντος Κεφαλαίου είναι πολύ µικρότερο σε σχέση µε το ποσό
που λαµβάνει από τη σύµβαση σταθερού ποσοστού και, συνήθως, µικρότερο και
από το ασφαλισµένο όριο .

5.3 Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μπορούµε να ορίσουµε το εργαλείο αυτό ως ενδιάµεσο ανάµεσα στην
προαιρετική αντασφάλιση και στην αντασφαλιστική σύµβαση αυτή καθεαυτή.
Πρόκειται, στην ουσία, για µια συµφωνία, κατά την οποία ο ασφαλιστήςεκχωρητής έχει τη δυνατότητα (επιλογή) να εκχωρήσει τους κινδύνους, αλλά ο
αντασφαλιστής έχει την υποχρέωση να δεχθεί (δεν έχει τη δυνατότητα να
αρνηθεί) ένα τµήµα των µεµονωµένων κινδύνων που ανέλαβε ο ασφαλιστήςεκχωρητής. Συνήθως, αυτό το µέσο χρησιµοποιείται µετά τη σύµβαση
υπερβάλλοντος και προσφέρει αυτόµατη αντασφαλιστική χωρητικότητα στην
εκχωρήτρια, όταν έχει επέλθει κορεσµός στη χωρητικότητα του υπερβάλλοντος.
Πρόκειται για ένα µέσον που λειτουργεί ως µια περαιτέρω σύµβαση
υπερβάλλοντος, µε τη διαφορά ότι ο ασφαλιστής-εκχωρητής µπορεί να µην το
αξιοποιήσει.

Τα πλεονεκτήµατα για τον εκχωρητή είναι:
•Αυτόµατη αντασφάλιση µετά τις βασικές συµβάσεις.
• Αυτόµατη χωρητικότητα για κινδύνους ιδιαίτερης και ξεχωριστής φύσης.
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Τα µειονεκτήµατα για τον αντασφαλιστή είναι:
•∆εν µπορεί να ασκηθεί κανένας έλεγχος επί των εκχωρηθέντων κινδύνων.
•∆εν παρέχεται η εγγύηση µεγάλου όγκου πράξεων, όπως στην περίπτωση της
σύµβασης σταθερού ποσοστού και υπερβάλλοντος
•Υπάρχει κίνδυνος επιλογής εκ µέρους του ασφαλιστή-εκχωρητή.

Το µοναδικό ελάχιστο πλεονέκτηµα για τον αντασφαλιστή είναι ότι αυτή η
µέθοδος του επιτρέπει να έχει καλύτερο επιµερισµό των κινδύνων, σε σχέση µε
το µεµονωµένο προαιρετικό κίνδυνο.

49

Οι µη αναλογικές αντασφαλιστικές συµβάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Αναλύοντας τη µη αναλογική προαιρετική αντασφάλιση διαπιστώσαµε ότι:
εφόσον η αναλογική αντασφάλιση χαρακτηρίζεται από την εκχώρηση, σε ίδια
αναλογία, του κινδύνου, του ασφαλίστρου και, εφόσον συµβεί, της ζηµίας, κάθε φορά
που πραγµατοποιείται µια αντασφάλιση χωρίς να τηρούνται οι αναλογίες αυτές,
πρόκειται για µη αναλογική αντασφάλιση,
Η µη αναλογική αντασφαλιστική σύµβαση είναι, συνεπώς, µια συµφωνία ανάµεσα
στον αντασφαλισµένο (την ασφαλιστική εταιρεία) και τον αντασφαλιστή, µε την
οποία ο τελευταίος δεσµεύεται να πληρώσει στον αντασφαλισµένο κάθε ζηµία
ανώτερη από ένα συγκεκριµένο όριο, το οποίο έχει προκαθορίσει ο αντασφαλισµένος
και σχετίζεται µε το χαρτοφυλάκιο των προστατευµένων κινδύνων.
Η ύπαρξη διαφόρων τύπων συγκεκριµένων ορίων εξηγεί και την ύπαρξη διαφόρων
µορφών µη αναλογικής σύµβασης.

Με τον τρόπο αυτόν, ο αντασφαλιστής δεν ενδιαφέρεται άµεσα για τους αρχικούς
όρους που επέβαλε ο αντασφαλισµένος όταν ανέλαβε την ασφάλιση, αν και το
κόστος της προστασίας για υπερβάλλον ζηµίας συνυπολογίζεται στον όγκο των
ασφαλίστρων προστατευµένης κατηγορίας.
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6.1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ (Excess loss)
Η σύµβαση Υπερβάλλοντος Ζηµίας είναι µια συµφωνία ανάµεσα στον
αντασφαλισµένο και τον αντασφαλιστή, µε την οποία ο αντασφαλιστής δεσµεύεται
να πληρώσει όλες τις ζηµίες που υπερβαίνουν συγκεκριµένο όριο (σηµείο
υπέρβασης), για ένα συγκεκριµένο κίνδυνο ή συγκεκριµένο γεγονός.
Η έννοια αυτή µπορεί να εξηγηθεί καλύτερα µε ένα παράδειγµα. Ας πούµε ότι ένας
αντασφαλισµένος αποφασίζει ότι το ποσό που µπορεί να αντέξει για ζηµίες από ένα
µεµονωµένο γεγονός ανέρχεται σε 100 εκατοµµύρια. Αναζητά, συνεπώς, µια
αντασφαλιστική σύµβασηι µε βάση την οποία οι αντασφαλιστές θα πληρώσουν όλες
τις ζηµίες που οφείλονται σε ένα µεµονωµένο γεγονός, εφόσον υπερβαίνουν το προαποφασισµένο ποσό των 100 εκατοµµυρίων.
Αν επέλθει ζηµία ύψους 300 εκατοµµυρίων, ο αντασφαλισµένος θα πρέπει να
καταβάλει 100 εκατοµµύρια και οι αντασφαλιστές 200 εκατοµµύρια. Αν, αντίθετα, η
ζηµία ανέρχεται σε 75 εκατοµµύρια, το ποσό αυτό θα πρέπει να το επωµισθεί εξ
ολοκλήρου ο αντασφαλισµένος, που δεν

θα

µπορεί να ζητήσει τίποτε από τους

αντασφαλιστές.
Με άλλα λόγια, σε τέτοιες συµβάσεις, οι αντασφαλιστές πληρώνουν όλες τις ζηµίες
που ξεπερνούν την κράτηση του αντασφαλισµένου και που, συνήθως, αποκαλείται
προτεραιότητα.
Στις συµβάσεις Υπερβάλλοντος Ζηµίας δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχει και ένα
ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο δεν πληρώνουν οι αντασφαλιστές. Ας επανέλθουµε
στο προηγούµενο παράδειγµα, υποθέτοντας ότι οι αντασφαλιστές έχουν συµφωνήσει
να πληρώσουν µέχρι 300 εκατοµµύρια, πάνω από τα 100 εκατοµµύρια. Αν η ζηµία
είναι πάνω από 400 εκατοµµύρια, ο αντασφαλισµένος αναλαµβάνει τόσο την ατέλεια
των 100 εκατοµµυρίων όσο και το ποσό που υπερβαίνει τα 400 εκατοµµύρια. Ο
αντασφαλισµένος µπορεί, στο σηµείο αυτό, να αποφασίσει να αγοράσει µια
περαιτέρω προστασία Υπερβάλλοντος Ζηµίας, που θα καλύπτει όλες τις ζηµίες που
υπερβαίνουν τα 400 εκατοµµύρια.
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Ας υποθέσουµε ότι, στο παράδειγµά µας, το χαρτοφυλάκιο του αντασφαλισµένου
πλήττεται, από τέσσερις διαφορετικές ζηµίες.

Όπως προκύπτει σαφώς από το γράφηµα, στις τέσσερις περιπτώσεις που
αναλύσαµε, µία ζηµία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αντασφαλισµένο (Ζηµία Γ) και
τρεις βαρύνουν τον αντασφαλισµένο και τους αντασφαλιστές του 1ου layer (Α, Β και
∆). ∆ύο ζηµίες βαρύνουν και τους αντασφαλιστές του 2ου Layer (ζηµίες Β και ∆).
Επιπλέον, στη ζηµία ∆ ο αντασφαλισµένος πληρώνει και ένα επιπλέον ποσό, εφόσον
η ζηµία έχει υπερβεί το όριο και του 1ου και του 2ου layer.
Περιγράψαµε, σε γενικές γραµµές, πώς κατανέµονται οι ζηµίες ανάµεσα στον
αντασφαλισµένο και τον αντασφαλιστή, στην περίπτωση σύµβασης Υπερβάλλοντος
Ζηµίας. Καλό είναι, ωστόσο, να διευκρινίσουµε ότι υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες
Υπερβάλλοντος Ζηµίας:
•

Η λειτουργική κάλυψη, πιο γνωστή ως working cover

•

Η κάλυψη καταστροφικών κινδύνων, γνωστή και ως Cat Cover
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6.2. WORKING COVER
To Working Cover είναι µια σύµβαση Υπερβάλλοντος Ζηµίας, όπου τόσο ο
αντασφαλιστής όσο και ο αντασφαλισµένος αποδέχονται από την αρχή ότι θα
υπάρχουν ζηµίες µε κάποιο περιοδικό χαρακτήρα, πάνω από το όριο της ατέλειας,
που θα βαρύνουν τον αντασφαλισµένο. Οι λειτουργικές καλύψεις µπορούν να
ισχύουν ανά κίνδυνο ή ανά γεγονός.
Ανά κίνδυνο

Είναι δυνατόν η εκχωρήτρια, κατά την τοποθέτηση των αναλογικών συµβάσεών
της, να υποχρεούται από τους αντασφαλιστές να κρατήσει ένα ποσοστό σε κάθε
χωριστό κίνδυνο, υψηλότερο από αυτό που µπορεί να αντέξει.
Για να προστατεύσει περαιτέρω την έκθεση αυτή, ο αντασφαλισµένος µπορεί να
αγοράσει κάλυψη Υπερβάλλοντος Ζηµίας ανά κίνδυνο. Ας δεχθούµε ότι ο
αντασφαλισµένος επιθυµεί, για κάθε κίνδυνο, να µην κρατά έκθεση ανώτερη των 100
εκατοµµυρίων. Ας δεχτούµε, επίσης, ότι οι αναλογικοί αντασφαλιστές απαιτούν
έκθεση για κάθε κίνδυνο που αγγίζει τα 200 εκατοµµύρια. Για να επιλύσει το
πρόβληµα, ο αντασφαλισµένος της περίπτωσής µας θα αγοράσει σύµβαση
Υπερβάλλοντος Ζηµίας ανά κίνδυνο, για ποσό 100 εκατοµµυρίων πέραν µιας
ατέλειας ύψους 100 εκατοµµυρίων.
Ανά γεγονός
Με την κάλυψη ανά κίνδυνο, ο αντασφαλιστής µπορεί να αντιµετωπίσει το
πρόβληµα της συσσώρευσης κινδύνων. Αν σκεφτούµε, για παράδειγµα, την
περίπτωση ενός ουρανοξύστη, µπορούµε να φανταστούµε ότι οι ιδιοκτήτες του,
δηλαδή οι ασφαλισµένοι, και µαζί τους και οι κίνδυνοι ενδέχεται να είναι
περισσότεροι του ενός. Αν καεί ο ουρανοξύστης, ο αντασφαλιστής είναι
υποχρεωµένος να πληρώσει ω αριθµό ζηµιών για ω αριθµό κινδύνων που οφείλονται
σε ένα µεµονωµένο γεγονός. Για να µειώσει τη συσσώρευση αυτή, µπορεί να
εισαγάγει στην κάλυψη ανά κίνδυνο ένα όριο ανά γεγονός.
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6.3 CAT COVER
Η

κάλυψη

αυτή

προστατεύει

τον

αντασφαλισµένο

από

τον

κίνδυνο

συσσωρεύσεων σε περίπτωση καταστροφής, όπως ενός σεισµού ή ενός τυφώνα, που
µπορούν να καταστρέψουν ολόκληρες περιοχές (π.χ σεισµός το 1995 στο Κόµπε της
Ιαπωνίας , τυφώνας Αντριου στη Φλώριδα το 1992).
Οι ασφαλίσεις που έγιναν από τον αντασφαλισµένο µπορεί να έχουν λάβει χώρα
όπως πρέπει, αν εξετάζουµε κάθε κίνδυνο χωριστά- η συσσώρευση, ωστόσο, των
εκτεθειµένων κινδύνων µπορεί να φτάσει σε εξαιρετικά υψηλό ποσό, αν οι κίνδυνοι
αυτοί εντοπίζονται στον ίδιο χώρο. Στο παράδειγµα που

ακολουθεί, ο

αντασφαλισµένος έχει αρκετά περιορισµένη έκθεση ανά µεµονωµένο κίνδυνο, η
συνολική συσσώρευση, ωστόσο, ανέρχεται σε 21,990.000 ευρώ.

Εφόσον

ο

αντασφαλισµένος

µπορεί,

σε

περίπτωση

επέλευσης

ενός

καταστροφικού γεγονότος, να διατρέξει τον κίνδυνο να πληρώσει ένα εξαιρετικά
υψηλό ποσό ζηµιών, που δεν µπορεί να αντιµετωπίσει µόνος, θα αγοράσει µια
κάλυψη CAT σε υπέρβαση µιας προτεραιότητας, που αντιπροσωπεύει το µέγιστο
όριο που µπορεί να διακινδυνεύσει σε περίπτωση καταστροφικού κινδύνου.
Το κόστος θα είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο, ανάλογα µε το σηµείο υπέρβασης
που επιλέγεται. Συνήθως, το κόστος αυτό βασίζεται σε ένα σταθερό ποσοστό, που
καθορίζει η αγορά για τη δεδοµένη στιγµή και το δεδοµένο τύπο κάλυψης.
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6.4. ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι, στις µη αναλογικές συµβάσεις, οι λογαριασµοί είναι
πολύ απλούστεροι. Ο αντασφαλισµένος καταβάλλει στον αντασφαλιστή ένα
ασφάλιστρο, το οποίο βασίζεται σε ένα συντελεστή που εφαρµόζεται στον όγκο
ασφαλίστρων

που

παρουσιάζει

ο

αντασφαλισµένος,

για

την

κατηγορία

δραστηριότητας που καλύπτεται. Το ασφάλιστρο αυτό µπορεί να εκφράζεται ως
«σταθερό ποσό», «σταθερό ποσοστό» ή «µεταβλητό ποσοστό».
Το «σταθερό ποσό», όπως φαίνεται και από το όνοµά του, δεν περιλαµβάνει
µεταβολές. Το

«σταθερό ποσοστό» περιλαµβάνει, γενικά, ένα προσωρινό

ασφάλιστρο, που ονοµάζεται προκαταβολή ασφαλίστρου. Τούτο ενδέχεται να είναι
και εξαιρετικά µικρό και εξαρτάται από ένα συντελεστή που υπολογίζεται πάνω στη
βάση της τελικής προσόδου. Το «µεταβλητό ποσοστό» υπολογίζεται εκ των υστέρων
επί των προστατευόµενων προσόδων, µε βάση την εµπειρία όπως θα αποδειχθεί κατά
τη διάρκεια της περιόδου µέσα στην οποία λειτουργεί η µη αναλογική κάλυψη.
Στη σύµβαση Υπερβάλλοντος Ζηµίας, το ασφάλιστρο που συνίσταται σε σταθερό
ποσό εφαρµόζεται, συνήθως, σε κάλυψη για κινδύνους από καταστροφές, για τους
οποίους, επειδή δεν υπάρχει αξιόπιστη στατιστική πείρα από το παρελθόν, ο
αντασφαλιστής ζητά ένα ποσό που θα του επιτρέψει να ανακτήσει ολόκληρο το ποσό
της εγγυήσεως που δάνεισε, µετά από ω χρόνια. Το ποσοστό εγγύησης που θα πρέπει
να συνιστά το ασφάλιστρο για κάθε χρόνο ονοµάζεται rate on line ή ποσοστό στη
γραµµή. Για παράδειγµα, αν το επίπεδο της ασφάλισης ανέρχεται σε 1
δισεκατοµµύριο (σε υπέρβαση ενός δισεκατοµµυρίου) και το ποσό του σταθερού
ασφαλίστρου ανέρχεται σε 20 εκατοµµύρια, το ποσοστό στη γραµµή ισούται µε 2%
και ο αντασφαλιστής, σε περίπτωση ολικής ζηµίας, θα έπρεπε να αντασφαλίσει τον
ίδιο κίνδυνο µε το ίδιο ποσοστό για 50 χρόνια, ώστε να ανακτήσει το ποσό που έχει
χάσει.
Φυσικά, είναι δυνατό να µετατρέψουµε την απόλυτη αξία του σταθερού ποσού σε
ποσοστό του ασφαλίστρου, στη βάση της προστατευµένης προσόδου. Στην
προαναφερθείσα περίπτωση, αυτό το σταθερό ποσοστό υπολογίζεται ως εξής:
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Σταθερό ποσό=20.000.000/ Εκτιµώµενη προστατευόµενη πρόσοδος = 2.000.000.000
* 100=1,0%

Στο παράδειγµά µας, συνεπώς, το σταθερό ποσοστό ανέρχεται σε 1%. Αν, κατά
το τέλος της αντασφαλιστικής περιόδου, η προστατευµένη πρόσοδος ανέλθει σε 2,5
δισεκατοµµύρια, το τελικό ασφάλιστρο της µη αναλογικής κάλυψης θα είναι 25
εκατοµµύρια. Το σταθερό ποσοστό µπορεί, πέραν των καλύψεων για καταστροφικούς
κινδύνους, να χρησιµοποιηθεί και για κάλυψη working.
Σε περιπτώσεις κάλυψης working υιοθετούνται, συνήθως, µορφές σταθερού ή
µεταβλητού ποσοστού, που συνδέονται, κατά κάποιον τρόπο, µε τις ζηµίες που θα
πλήξουν την κάλυψη, Στο σηµείο αυτό είναι αναγκαίο να εισάγουµε την έννοια του
burning cost ή καθαρού ασφαλίστρου. To burning cost υπολογίζεται διαιρώντας το
σύνολο των ζηµιών, από το σηµείο που υπερβαίνουν την προτεραιότητα µέχρι το
ύψος του αντασφαλισθέντος ποσού κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, διά
των ασφαλίστρων της ίδιας περιόδου, πολλαπλασιάζοντας το πηλίκο επί εκατό.
∆εν υπάρχει µία και µόνο µέθοδος που να καθορίζουν οι αντασφαλιστές για τον
υπολογισµό του κόστους κάλυψης ανώτερων layers. Κάθε αντασφαλιστής
εµπιστεύεται την προσωπική του εµπειρία και τις δικές του λογιστικές ικανότητες.
Αυτές οι ικανότητες ονοµάζονται καµπύλες εµπειρίας και κατασκευάζονται µε βάση
ακριβώς την εµπειρία από τέτοιες ζηµίες στη συγκεκριµένη αγορά, για το
συγκεκριµένο κλάδο, αλλά και την ιδιαίτερη εµπειρία κάθε αντασφαλιστή. Οι
καµπύλες αυτές εκφράζουν γραφηµατικά την πιθανότητα να επισυµβούν, ανάλογα µε
τον τύπο του χαρτοφυλακίου κινδύνων που καλύπτεται, ζηµίες ανώτερες από ένα
συγκεκριµένο ποσοστό του ασφαλισθέντος ποσού και επιτρέπουν, όταν καθορισθεί
το επίπεδο και η προτεραιότητα της υπέρβασης ζηµιών, να αποφασισθεί ποιο τµήµα
του ασφαλίστρου ανήκει στον αντασφαλισµένο και ποιο στον αντασφαλιστή. Για να
γίνει καλύτερα η τοποθέτηση της σύµβασης αντασφάλισης υπερβάλλοντος ζηµίας,
είναι αναγκαίο να γνωρίζουµε, πέραν των άλλων, τους εξής όρους:
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•

Αντασφαλισµένος

•

Κατηγορία πράξης

•

Εδαφικά όρια

•

Τύπος κάλυψης

•

Εκχωρηθέν όριο ή layer ή επίπεδο

•

Ατέλεια ή προτεραιότητα ή σηµείο υπέρβασης

•

Ποσοστό ασφαλίστρου

•

Ελάχιστο και προκαταβαλλόµενο ασφάλιστρο

•

Χρονική περίοδος

•

Αποκατάσταση

•

Όροι

•

Αποκλεισµοί

•

Προµήθεια του ασφαλειοµεσίτη (broker)

•

Πληροφορίες

•

Στατιστικά στοιχεία

Ας δούµε, τώρα κάποιους νέους όρους:
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για να ορίσει τον ασφαλιστή, εφόσον, αντίθετα από
τις αναλογικές συµβάσεις, ο τελευταίος δεν εκχωρεί τµήµα του κινδύνου αλλά τµήµα
της ζηµίας.
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η κάλυψη µπορεί να παρασχεθεί µε τρεις, κατά βάση, µορφές. Ειδικότερα:
α) ανά έτος επέλευσης της ζηµίας, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έναρξης του
ασφαλιστηρίου συµβολαίου (losses occuring during basis - LOD)
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β) ανά έτος έναρξης ή ανανέωσης του ασφαλιστήριου συµβολαίου (policies attaching
basis)
γ) ανά ηµεροµηνία διαπίστωσης της ζηµίας, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία
επέλευσης

της

ζηµίας και την ηµεροµηνία έναρξης του αρχικού ασφαλιστήριου

συµβολαίου (losses discovered or claims made basis).

ΕΚΧΩΡΗΘΕΝ ΟΡΙΟ Ή LAYER Η’ ΕΠΙΠΕ∆Ο
To εκχωρηθέν όριο είναι το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο αντασφαλιστής
πέραν της προκαθορισµένης ατέλειας (ή σηµείου υπέρβασης).
ΑΤΕΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
Αυτό είναι το ποσό, χρηµατικό ή ποσοστιαίο, το οποίο
αποφασίζει να

κρατήσει

κατά τη διάρκεια µιας

ο

αντασφαλισµένος

για λογαριασµό του, σε περίπτωση επέλευσης µιας ζηµίας ή
περιόδου.

Ο αντασφαλιστής αρχίζει να πληρώνει τη ζηµία ή τις

ζηµίες πάνω από το ποσό αυτό.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ποσοστό ασφαλίστρου είναι ο συντελεστής εκείνος που θα εφαρµόσει ο
αντασφαλιστής στον όγκο ασφαλίστρων του χαρτοφυλακίου κινδύνων που
προστατεύεται, για να καταλήξει στο ασφάλιστρο που θα ζητήσει για να παράσχει
κάλυψη.
Ο συντελεστής αυτός µπορεί να είναι είτε σταθερός είτε να µεταβάλλεται
(ανάµεσα σε ένα µέγιστο και ένα ελάχιστο), ανάλογα µε την πορεία των ζηµιών στο
αντασφαλισµένο χαρτοφυλάκιο. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο αντασφαλιστής µπορεί να
εφαρµόσει σταθερό ασφάλιστρο αντί για ποσοστό. Το ποσοστό µπορεί να καταβληθεί
τµηµατικά

(instalments).

Συνήθως,

καταβάλλεται

ένα

ελάχιστο

και

προκαταβαλλόµενο ασφάλιστρο, που διακανονίζεται στο τέλος της αντασφαλιστικής
περιόδου.
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ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Πρόκειται για το ελάχιστο ποσό ασφαλίστρου που ο αντασφαλισµένος καταθέτει
στον αντασφαλιστή. Σε περίπτωση οριστικού διακανονισµού, το ασφάλιστρο αυτό
θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ότι ανήκει πλέον στον αντασφαλιστή. Όταν ο
αντασφαλιστής αποφασίζει το ποσοστό που θα εφαρµόσει στον όγκο ασφαλίστρων
του αντασφαλισµένου χαρτοφυλακίου, υπολογίζει ότι η αντασφάλιση θα κοστίσει
στον αντασφαλισµένο ένα συγκεκριµένο ασφάλιστρο. Αν ο αντασφαλισµένος έδωσε
υπερβολικά αισιόδοξη πρόβλεψη στον αντασφαλιστή για τον εκτιµώµενο όγκο
ασφαλίστρων του χαρτοφυλακίου του, ο αντασφαλιστής µπορεί να αντιµετωπίσει το
ενδεχόµενο, το ασφάλιστρο που θα λάβει να είναι ανεπαρκές σε σχέση µε τον
κίνδυνο που διατρέχει. Το ελάχιστο και προκαταβαλλόµενο ασφάλιστρο είναι το
τέχνασµα που χρησιµοποιείται, για να λυθεί το ενδεχόµενο αυτό πρόβληµα.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Όπως και στις αναλογικές συµβάσεις, πρόκειται για τη χρονική περίοδο για την
οποία χορηγείται η αντασφαλιστική κάλυψη.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο αγγλικός όρος είναι reinstatement. Αποτελεί µια ρήτρα, µε την οποία
προβλέπεται ότι σε περίπτωση που, σε µια µη αναλογική σύµβαση, επισυµβεί µια
καλυπτόµενη ζηµία, ο αντασφαλισµένος θα µπορεί να αποκαταστήσει πλήρως ή εν
µέρει την αρχική αντασφαλιστική κάλυψη, είτε δωρεάν είτε κατόπιν πληρωµής ενός
συµπληρωµατικού ασφαλίστρου (επασφάλιστρο) στον αντασφαλιστή.
ΟΡΟΙ
Στο τµήµα αυτό ο αντασφαλιστής µπορεί να περιλάβει συγκεκριµένες ρήτρες, που
θα εφαρµόζονται στην κάλυψη που προσφέρει.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ
Η σύµβαση ενδέχεται να µην καλύπτει όλες τις κατηγορίες κινδύνων σε ένα
συγκεκριµένο ασφαλιστικό κλάδο. ∆εν είναι, συνεπώς, σπάνιο να βρίσκουµε τέτοιες
ρήτρες, ιδίως σε µη αναλογικές

συµβάσεις.
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6.5. Η Σύµβαση περιορισµού (ή άρσης ζηµιάς) (stop loss)
Ο δεύτερος τύπος µη αναλογικής αντασφαλιστικής σύµβασης είναι η σύµβαση
περιορισµού ζηµίας (stop loss). Η κάλυψη stop loss, γνωστή και ως υπέρβαση σχέσης
ζηµιών/ασφαλίστρων, καλύπτει τον αντασφαλισµένο από το ενδεχόµενο όλες οι
ζηµίες του, σε σχέση µε τα ασφάλιστρά του για µια συγκεκριµένη κατηγορία
πράξεων, να ξεπερνούν ένα προκαθορισµένο ποσοστό.
0 αντασφαλιστής δεν καλείται να πληρώσει καµία ζηµία, εφόσον το σύνολο των
ζηµιών για το έτος δεν ξεπερνά ένα προκαθορισµένο ποσοστό των ασφαλίστρων
(ατέλεια). Το επίπεδο της αντασφαλιστικής κάλυψης εκφράζεται και αυτό σαν λόγος
ζηµιών και ασφαλίστρων. Η κάλυψη stop loss χρησιµοποιείται, συνήθως, για
προστασία από τον κίνδυνο χαλαζόπτωσης. Σε αυτή την κατηγορία πράξεων, είναι
δύσκολο να καθορίσουµε ποιος είναι ο κάθε µεµονωµένος κίνδυνος, ενώ επιπλέον τα
ασφαλισµένα γεγονότα είναι κατά κανόνα ασυνήθιστα γεγονότα καταστροφικής
φύσεως. Σε τέτοια κατηγορία πράξεων είναι δύσκολο να χρησιµοποιήσουµε άλλους
τύπους µη αναλογικής αντασφάλισης. Μια χαρακτηριστική κάλυψη Stop loss µπορεί
να εµφανίζεται µε την ακόλουθη µορφή: «0 αντασφαλιστής καταβάλλει ποσό καθ'
υπέρβαση του 80% του λόγου ζηµιών/ασφαλίστρων µέχρι το 120% του λόγου
ζηµιών/ασφαλίστρων».
0 αντασφαλιστής ορίζει, συνήθως, ένα χρηµατικό όριο, πέρα από το οποίο δεν
ισχύει η αντασφαλιστική κάλυψη. Τούτο εµποδίζει τον αντασφαλισµένο από την
υπερβολική αύξηση των προσόδων του (αυξάνοντας, κατά συνέπεια, και την έκθεση
του αντασφαλιστή). Ας δούµε ένα παράδειγµα:
0 αντασφαλισµένος εκτιµά ότι οι πρόσοδοι του θα ανέρχονται σε 500 εκατοµµύρια. Η
αντασφαλιστική κάλυψη ισούται µε το 40% (επίπεδο) σε υπέρβαση του 80%
(προτεραιότητα ή ατέλεια) του λόγου ζηµιών/ασφαλίστρων.
Ο αντασφαλιστής υπολογίζει ότι η µέγιστη έκθεση εις βάρος του θα ανέρχεται σε 200
εκατοµµύρια.
Αν το σύνολο των ζηµιών κατά τη διάρκεια του έτους είναι:
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1η ΥΠΟΘΕΣΗ: 300 εκατοµµύρια (λόγος ζηµιών/ασφαλίστρων=60%). Το ποσό θα
βαρύνει τον αντασφαλισµένο.
2η ΥΠΟΘΕΣΗ: 500 εκατοµµύρια (λόγος ζηµιών/ασφαλίστρων= 100%). Το ποσό θα
βαρύνει τον αντασφαλισµένο κατά το 80% και τον αντασφαλιστή κατά 20%.
3η ΥΠΟΘΕΣΗ: 700 εκατοµµύρια (λόγος ζηµιών/ασφαλίστρων = 140%). Το ποσό
θα βαρύνει τον αντασφαλισµένο κατά 80% και τον αντασφαλιστή κατά 40%, ενώ ένα
επιπλέον 20% θα βαρύνει εκ νέου τον αντασφαλισµένο, ως πρόσθετη κράτηση.

6.6 ΣΥΝΟ∆ΙΚΟ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΖΗΜΙΑΣ (AGGREGATE XL)
Ο τρίτος τύπος µη αναλογικής αντασφαλιστικής σύµβασης που θα εξετάσουµε,
ονοµάζεται aggregate xl. Λειτουργεί µε βάση την ίδια αρχή όπως και το stop loss, µε
τη µόνη διαφορά ότι το αντασφαλισµένο ποσό αναφέρεται µε όριο χρηµατικό και όχι
ποσοστιαίο. Άρα, στο παράδειγµά µας, η σύµβαση µπορεί να καλύψει το σύνολο των
ετήσιων ζηµιών, σε υπέρβαση ατέλειας ύψους 400 εκατοµµυρίων (υπενθυµίζουµε ότι
στο παράδειγµα του stop loss η ατέλεια ήταν 80% των προσόδων, που εκτιµώνται σε
500 εκατοµµύρια) µέχρι του επιπλέον ποσού 200 εκατοµµυρίων.
Με λίγα λόγια, ο αντασφαλισµένος πληρώνει όλες τις ζηµίες, µέχρι συνολικού
ποσού 400 εκατοµµυρίων, ενώ ο αντασφαλιστής πληρώνει όλες τις ζηµίες που
ξεπερνούν το ποσό αυτό µέχρι ένα µέγιστο όριο 600 εκατοµµυρίων (400 + 200
εκατοµµύρια). Και στην περίπτωση αυτή, ο αντασφαλιστής πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός στη χορήγηση της κάλυψης, δεδοµένου ότι µία από τις
παραµέτρους (οι πρόσοδοι) είναι κατ' εκτίµηση. Για να προστατευθεί, µπορεί να
αναφέρει ένα όριο λόγο ζηµιών/ασφαλίστρων, κάτω από το οποίο η αντασφαλιστική
κάλυψη δεν θα ισχύει. Στο παράδειγµά µας, το όριο αυτό είναι 80%.
Ας δούµε τώρα τρεις παραλλαγές, για να εξετάσουµε κάποιες δυνατότητες που
προσφέρει το εργαλείο της µη αναλογικής αντασφαλιστικής σύµβασης.
Οι παραλλαγές που θα εξετάσουµε είναι οι εξής:
Υπερβάλλον ζηµίας στην κράτηση (xl on net retention)
Περιεκτικό υπερβάλλοντος ζηµίας (umbrella xl)
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Προαιρετική αντασφάλιση µετά τις συµβάσεις

6.7 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ
Είδαµε, τόσο κατά την ανάλυση των αναλογικών όσο και των µη αναλογικών
συµβάσεων, ότι η εκχωρήτρια /αντασφαλισµένη πρέπει οπωσδήποτε να συµµετέχει
στους κινδύνους που εκχωρεί, µέσω της κράτησης. Ας εξετάσουµε το παράδειγµα της
εκχώρησης σύµβασης σταθερού ποσοστού.

Η εκχωρήτρια έχει κράτηση 20%, µέχρι ένα µέγιστο ποσό έκθεσης (για τους
κινδύνους 9 και 10) 160 εκατοµµυρίων ευρώ. Αν ο αντασφαλιστής στη σύµβαση
ποσοστού της το επιτρέψει, η εκχωρήτρια µπορεί να προστατεύσει την κράτησή της
µε µια µη αναλογική σύµβαση, που θα καλύπτει, παραδείγµατος χάριν, όλες τις
κρατηθείσες ζηµίες πάνω από 50 εκατοµµύρια, µέχρι ένα µέγιστο ποσό 160
εκατοµµυρίων (110 εκατοµµύρια σε υπέρβαση 50 εκατοµµυρίων ανά κίνδυνο).
Αν η εκχωρήτρια, στην περίπτωσή µας, είχε αγοράσει προστασία Υπερβάλλοντος
Ζηµίας µε επίπεδο 110 εκατοµµύρια σε υπέρβαση 50 εκατοµµυρίων (ατέλεια), οι
ζηµίες θα είχαν επιµερισθεί ως εξής:
Ο αντασφαλιστής θα µπορούσε να ανακτήσει 94 εκατοµµύρια από τη ζηµία του
κινδύνου 10 και 110 εκατοµµύρια από τη ζηµία του κινδύνου 11, µέσω της κάλυψης
Υπερβάλλοντος Ζηµιάς στην Κράτηση.
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6.8 Περιεκτικό υπερβάλλοντος ζηµίας (umbrella xl)
Μία δεύτερη και πια περίπλοκη παραλλαγή του ίδιου Θέµατος είναι η περιεκτική
προστασία υπερβάλλοντος ζηµίας. Ο σκοπός της προστασίας αυτής είναι να
αντασφαλίσει τη συνολική καθαρή κράτηση (προαιρετικές, αναλογικές συµβάσεις,
µη αναλογικές συµβάσεις), σε έναν ή περισσότερους ασφαλιστικούς κλάδους.
Ένας αντασφαλιστής, µετά από ένα γεγονός καταστροφικής φύσεως (ειδικά όταν η
ζηµία που προκύπτει έχει, ταυτόχρονα, αντίκτυπο σε πολλούς ασφαλιστικούς

κλάδους, όπως συµβαίνει µε ένα σεισµό), ενδέχεται να αντιµετωπίσει ένα από τα
ακόλουθα φαινόµενα ή συνδυασµό τους:
Η τελική καθαρή ζηµία που κρατήθηκε υπερβαίνει τα όρια της τρέχουσας µη αναλογικής προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης και της προστασίας για την κράτηση
(συνολική πρόσθετη κράτηση).
Η συσσώρευση των ατελειών που βαρύνουν τον αντασφαλισµένο στις διάφορες µη
αναλογικές προστασίες (συσσώρευση οικειοθελών προτεραιοτήτων) υπερβαίνει το
χρηµατικό όριο που µπορεί να αντέξει ο αντασφαλισµένος. Τα δύο αυτά φαινόµενα,
µαζί ή χωριστά, µπορούν να οδηγήσουν σε απροσδόκητη αύξηση της καθαρής ζηµίας
που θα βαρύνει τον αντασφαλιστή· ζηµίας που δεν θα µπορεί να ανακτηθεί µέσω του
κανονικού προγράµµατος αντασφάλισης. Ο αντασφαλιστής, συνεπώς, πρέπει να
αντλήσει το ποσό αυτό από τους δικούς του οικονοµικούς πόρους. Σκοπός της
περιεκτικής υπέρβασης ζηµίας είναι να προστατεύσει τον αντασφαλισµένο από την
πραγµατοποίηση µιας τέτοιας πιθανότητας. Πώς λειτουργεί η περιεκτική προστασία
υπερβάλλοντος ζηµίας; Η σύµβαση αυτή καλύπτει τη συνολική καθαρή κρατηθείσα
ζηµία που προκλήθηκε από το ίδιο συµβάν (καταιγίδα, σεισµός, πληµµύρα, τυφώνας,
κ.λπ.) που έπληξε τους ασφαλιστικούς κλάδους που προστατεύει η σύµβαση.
Συνήθως, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι κλάδοι: πυρκαγιά, τεχνολογικοί κίνδυνοι,
ηλεκτρονικοί κίνδυνοι, φωτιά αυτοκινήτου, µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών,
ατυχήµατα). 'Όταν υπάρχουν συγκεκριµένες µη αναλογικές προστασίες στους
προαναφερθέντες κλάδους κατά τη στιγµή της ζηµίας, συµφωνείται ότι οι προστασίες
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αυτές θα έχουν θετικό όφελος (inure to the benefit) για την περιεκτική προστασία
υπερβάλλοντος ζηµίας.

6.9. Η προαιρετική αντασφάλιση µετά τις συµβάσεις
Σε όλα τα παραδείγµατα που δώσαµε σχετικά µε τις αναλογικές και µη αναλογικές
συµβάσεις, διαπιστώσαµε ότι κάποιοι κίνδυνοι ενδέχεται να µην καλυφθούν από τις
συµβάσεις αυτές καθ' εαυτές, αλλά κρατούνται από τον αντασφαλιστή επιπρόσθετα
από τη βασική κράτηση. Την προσθήκη αυτή τη χαρακτηρίσαµε ως πρόσθετη
κράτηση και είπαµε ότι και το τµήµα αυτό µπορεί να προστατευθεί, από τεχνική
άποψη, διαµέσου της προαιρετικής εκχώρησης. Στην περίπτωση της πρόσθετης
κράτησης για κινδύνους που εκχωρήθηκαν στην αναλογική σύµβαση, δεν θα
υπάρξουν σηµαντικά προβλήµατα όταν πρόκειται για αναλογική προαιρετική
εκχώρηση. Προφανώς, ο αντασφαλιστής του προαιρετικού θα εκδεχθεί κινδύνους,
ασφάλιστρα και ζηµίες (εφόσον επέλθουν) σε ένα προκαθορισµένο ποσοστό, ίσο µε
την πρόσθετη κράτηση (βλέπε αναλογικό προαιρετικό).
Η κατάσταση είναι διαφορετική όταν µιλούµε για µη αναλογική προστασία της
πρόσθετης κράτησης.
∆εν είναι ασυνήθιστο οι ασφαλιστικές εταιρείες να ζητούν προαιρετική κάλυψη σε
υπερβάλλον ζηµιών, χρησιµοποιώντας το µέγιστο όριο της βασικής σύµβασης (είτε
είναι αναλογική είτε µη) ως προτεραιότητα του προαιρετικού xl. Η µέθοδος αυτή δεν
είναι σωστή για τους εξής λόγους:
α) αν η σύµβαση είναι αναλογική, τα ασφάλιστρα και οι ζηµίες δεν εφαρµόζονται
αναλογικά (άρα παραµερίζεται η βασική αρχή κάθε αναλογικής σύµβασης),
β)

αν η βασική σύµβαση είναι υπερβάλλοντος ζηµίας, οι αντασφαλιστές θα

µπορούσαν να προβάλουν την ένσταση ότι το ποσοστό του υπερβάλλοντος ζηµίας
βασίστηκε σε ένα προφίλ χαρτοφυλακίου, όπου δεν αναφέρονταν κίνδυνοι που
υπερέβαιναν το µέγιστο όριο ανάληψης.
Σε περίπτωση που ο αντασφαλιστής ζητούσε εγγύηση, ότι δεν θα αναλαµβάνονταν
κίνδυνοι πάνω από ένα συγκεκριµένο ανώτατο όριο, η χρήση του µέγιστου ορίου της
σύµβασης ως προτεραιότητας θα παραβίαζε την εγγύηση αυτή.
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Η ορθή µέθοδος συνίσταται στην εφαρµογή στη σύµβαση του ποσοστού κινδύνου
που επιτρέπεται από το ίδιο το όριο της σύµβασης και στην αντασφάλιση µε
προαιρετική υπερβάλλοντος ζηµίας του ποσού της πρόσθετης κράτησης και της
βασικής κράτησης της σύµβασης.

ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ας υποθέσουµε ότι ο εκχωρητής αποφασίζει να καλύψει το ποσό που υπερβαίνει το
όριο της σύµβασης µε προαιρετική υπερβάλλοντος ζηµίας και ότι ο προαιρετικός
αντασφαλιστής ζητά για την κάλυψη αυτή ασφάλιστρο 6 εκατοµµυρίων. Ο
επιµερισµός θα έχει ως εξής:

O επιµερισµός αυτός είναι εσφαλµένος και τούτο αποδεικνύεται από το παράδειγµα
δύο υποθετικών ζηµιών που πλήττουν τον υπό εξέταση κίνδυνο:

Άρα, στη σύµβαση πηγαίνει το 70% των ασφαλίστρων του κινδύνου αυτού (14
εκατοµµύρια) και το 50% της ζηµίας για τον εν λόγω κίνδυνο (5 δισ.). Η αρχή της
αναλογικότητας επί της οποίας βασίζεται η σύµβαση σταθερού ποσοστού δεν
τηρείται . Ας πάρουµε τώρα ένα άλλο παράδειγµα ζηµίας:
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Και στο παράδειγµα αυτό δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, επί της οποίας
βασίζεται η σύµβαση Σταθερού Ποσοστού. Πράγµατι, στη σύµβαση πηγαίνει και
πάλι το 70% των ασφαλίστρων του κινδύνου αυτού (14 εκατοµµύρια), αλλά
χρεώνεται µε το 83,3% της ζηµίας.
Ας προσπαθήσουµε τώρα να καταλάβουµε ποια είναι η ορθή εφαρµογή του κινδύνου.

ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Κρατούµε πάντα ως παράδειγµα τον ίδιο κίνδυνο. ∆ιαπιστώνουµε ότι ο κίνδυνος που
εφαρµόζεται στη σύµβαση είναι 50%, ύψους 5 δισ. ευρώ (που αποτελεί και το όριο
της σύµβασης). Ο εκχωρητής έχει συνεπώς κράτηση 50%, ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Στο
ποσό αυτό προστίθεται πρόσθετη κράτηση 5 δισ. ευρώ, δεδοµένου ότι ο αρχικός
κίνδυνος ήταν ύψους 10 δισ. (συνεπώς, η συνολική κράτηση ανέρχεται σε 7,5 δισ.).
Ας δούµε, τώρα, πώς επιµερίζεται ο κίνδυνος και το ασφάλιστρο:

Στο σηµείο αυτό η εκχωρήτρια µπορεί να κάνει µια προαιρετική προστασία
υπερβάλλοντος ζηµίας για την κράτηση, για παράδειγµα για 5 δισ. σε υπερβάλλον 2,5
δισ. ευρώ. Για την κάλυψη αυτή ο αντασφαλιστής θα ζητήσει ασφάλιστρο ύψους 7,5
εκατοµµυρίων. Ας δούµε τώρα τι θα συνέβαινε στις δύο προαναφερθείσες υποθετικές
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περιπτώσεις:

Οι αντασφαλιστές της σύµβασης Σταθερού Ποσοστού αναλαµβάνουν, συνεπώς, το
25% του κινδύνου και του ασφαλίστρου και το 25% της ζηµίας, τηρώντας έτσι την
αρχή της αναλογικότητας.

Και στην περίπτωση αυτή, οι αντασφαλιστές της σύµβασης ανέλαβαν το 25% του
κινδύνου και του ασφαλίστρου και το 25% της ζηµίας, τηρώντας και πάλι την αρχή
της αναλογικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα πολλά, δραµατικά και απρόβλεπτα γεγονότα των τελευταίων ετών προσέλκυσαν
την προσοχή, σε παγκόσµια κλίµακα, στις συνέπειες των φυσικών καταστροφών και στην
πιθανότητα να οφείλονται στη δράση του ανθρώπου.
Τα γεγονότα αυτά εξακολουθούν να αυξάνονται σε αριθµό και να απειλούν την
επιβίωση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών. Από τη δεκαετία του '50 και
µετά, οι δαπάνες που προκαλούνται από σεισµούς, κυκλώνες, πληµµύρες και άλλες
φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και µεγαλύτερες, αγγίζοντας σηµεία αιχµής, όπως το
1992, όταν ο τυφώνας Andrew έπληξε το Νοτιοανατολικό τµήµα των ΗΠΑ, οδηγώντας
σε απαιτήσεις αποζηµίωσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες ύψους 17 δισεκατοµµυρίων
δολαρίων. Σύµφωνα µε µία πρόσφατη έκθεση, που έγινε για λογαριασµό του
Προγράµµατος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον, στο µέλλον οι οικονοµικές απώλειες που θα
οφείλονται σε φυσικές καταστροφές θα διπλασιάζονται κάθε δέκα χρόνια. Οι βασικές
αιτίες αυτής της αύξησης της συχνότητας και του κόστους των φυσικών φαινοµένων είναι
οι παρακάτω:
• αύξηση της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας λόγω των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου
• µεγαλύτερη πυκνότητα κατοικιών
• υψηλότερη συγκέντρωση της ασφαλιστικής βιοµηχανίας στις περιοχές υψηλού κινδύνου
• αυξανόµενη τρωτότητα ορισµένων σύγχρονων τεχνολογιών και υλικών
• αύξηση του µεγέθους της παγκόσµιας οικονοµίας.
Σε έναν κόσµο πιο εκτεθειµένο σε αυτούς τους κλιµατικούς κινδύνους, ο κόσµος της
ασφάλισης /αντασφάλισης είναι ένας από τους κλάδους που διατρέχουν τον υψηλότερο
κίνδυνο και καταβάλλει προσπάθεια να τον αντιµετωπίσει. Αυτό σηµαίνει µεγαλύτερη
προσοχή στην αξιολόγηση του κινδύνου, µε τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου στις
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γεωγραφικές περιοχές αλλά και µε τη χρήση συστηµάτων επεξεργασίας στοιχείων, που
είναι σε θέση να µετρήσουν την πιθανότητα ορισµένων καταστροφών (µοντέλα).

∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Σε γενικές γραµµές, τα µοντέλα για την αξιολόγηση του καταστροφικού κινδύνου
απαρτίζονται από «δοµικές ενότητες»:
• Τη "στοχαστική" δοµική ενότητα για τη γένεση των γεγονότων, διαµέσου του
υπολογισµού των πιθανοτήτων (τυχαιοποιηµένη προσοµοίωση).
• Τη δοµική ενότητα "Hazard", για τον προσδιορισµό της γεωγραφικής επίπτωσης των
γεγονότων (για παράδειγµα µικρότερη ισχύς ανέµου σε συγκεκριµένες περιοχές).
• Τη δοµική ενότητα «τρωτότητα», για την ποσοτική έκφραση της βλάβης στα κτήρια,
στο περιεχόµενο, στη διακοπή της δραστηριότητας, κ.λπ., µε βάση ένα συγκεκριµένο
αριθµό παραµέτρων, ανάµεσα στις οποίες το είδος του κτηρίου (κατοικίες, εµπορικά
κτήρια, κ.λπ.), η ποιότητα της κατασκευής, ο αριθµός των ορόφων του κτηρίου, το είδος
της υφιστάµενης δραστηριότητας.
• Την «οικονοµική» δοµική ενότητα, που ορίζει την απώλεια για την ασφαλιστική
εταιρεία. Η τεχνολογική πρόοδος και η παρουσία όλο και πιο ισχυρών υπολογιστών
ευνόησε την ανάπτυξη, τα τελευταία δέκα χρόνια, όλο και πιο εξελιγµένων µοντέλων, που
επιτρέπουν την εκτίµηση της µέγιστης πιθανής ζηµίας σε διάφορα σενάρια που οφείλονται
σε καταστροφικά γεγονότα.
Τα µοντέλα αυτά "δηµιουργήθηκαν" από εταιρείες που συστάθηκαν για το σκοπό
αυτό, µε υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση. Στις πιο σηµαντικές κατατάσσονται οι Rms και
Eqecat, που επεξεργάστηκαν µοντέλα αξιολόγησης πρακτικά για όλα τα πιθανά φυσικά
γεγονότα και σχεδόν για όλες τις χώρες που εκτίθενται σε τέτοιους κινδύνους. Είναι
αδύνατο να αναλυθούν όλα τα µοντέλα που εµφανίζονται αυτή τη στιγµή στην αγορά,
διότι, εκτός των άλλων, οι πληροφορίες που αφορούν σε ορισµένα από αυτά είναι προσπελάσιµες µόνο στους χρήστες.
Για παράδειγµα, αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των µοντέλων:
• RMS Europe Windstorm
• EQECAT Eurowind
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ενώ για την ιταλική αγορά περιγράφεται το µοντέλο "Afraid", για την αξιολόγηση της
πληµµύρας.

7.2.1. RMS Europe Windstorm
Αυτό το µοντέλο αναλύει τις καταιγίδες στο Βέλγιο, τη ∆ανία, τη Γαλλία, τη Γερµανία,
την Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, την Ολλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Βασίζεται στα παρακάτω στοιχεία:
Το "στοχαστικό": δηµιουργήθηκε ένα αρχείο µε ευρήµατα για περισσότερες από 2.000
καταιγίδες στη ζώνη της Ατλαντικής Ευρώπης, ξεκινώντας από το 1869, µε στοιχεία που
ελήφθησαν από περισσότερους από 150.000 χάρτες καταιγίδων, µε πληροφορίες που
ξεκινούν από τον 14ο αιώνα. Με τα στοιχεία αυτά, προσοµοιώθηκαν 17.230 γεγονότα,
βασίζοντας την πιθανότητα σε 13 παραµέτρους (ένταση, έκταση κ.λ.π.).
Τη "hasard": βασίζεται σε τοπογραφικά χαρακτηριστικά εξάγονται τιµές από στοιχεία
υψηλής ευκρίνειας (1 χλµ)].
Την «τρωτότητα»: προβλέπονται ξεχωριστές καµπύλες ζηµίας για τις 18 περιοχές των 9
χωρών που µελετήθηκαν, λαµβάνοντας υπόψη διάφορες παραµέτρους: 23 κατηγορίες
εργασιακής δραστηριότητας, 5 είδη σκεπών, 4 διαφορετικά ύψη κτηρίων.
Την «οικονοµική»: τα ποσά των διαφόρων γεγονότων που προσοµοιώθηκαν
«ταξινοµήθηκαν κατά µέγεθος» χρησιµοποιώντας πληροφορίες για πιο πρόσφατες ζηµίες,
εξετάζοντας και τις αντίστοιχες δαπάνες.
Αντίθετα, όσον αφορά στα απαραίτητα στοιχεία, το µοντέλο προβλέπει δύο δυνατότητες:
ALM (Aggregate Loss Model), όπου εξετάζονται µόνο αθροιστικές τιµές, σύµφωνα µε τις
ζώνες Cresta.
DLM (Detailed Loss Model), όπου, αντίθετα, τα στοιχεία αναφέρονται σε µεµονωµένα ασφαλιστήρια και/ή τοποθεσίες.
Τα αποτελέσµατα µπορούν να αποκτηθούν σε βάση «καθοριστική» ή «στοχαστική», δηλαδή:
καθοριστική: Η συνάρτηση της βλάβης και του υπολογιζόµενου loss ratio εισάγονται στο
εξεταζόµενο χαρτοφυλάκιο για τον καθορισµό του ποσού της ζηµίας, για καθεµία από τις
πραγµατικές ή υποθετικές καταιγίδες.
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στοχαστική: µε δεδοµένο ένα χαρτοφυλάκιο κτηρίων κατοικιών, υπολογίζονται τα γεγονότα που αφορούν σε διαφορετικές περιόδους επαναφοράς. Η πληροφορία αυτή µπορεί
στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της αθροιστικής ετήσιας κατανοµής
των ζηµιών.

7.2.2 Eqecat Eurowind
Στο µοντέλο αυτό µελετήθηκαν οι επιπτώσεις από τις καταιγίδες στο Ηνωµένο
Βασίλειο, στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το
Λουξεµβούργο, τη ∆ανία και τη Σουηδία (νότια ζώνη), δηλαδή στην περιοχή της Ευρώπης
που είναι περισσότερο εκτεθειµένη σε τέτοια γεγονότα.
Τα σενάρια βασίζονται σε υποθέσεις πιθανοτήτων που εξάγονται από περίπου 6.000
διαφορετικά πιθανά γεγονότα, µε διαφορετικές περιόδους επαναφοράς. Οι υποθέσεις
αυτές εξάγονται χρησιµοποιώντας πληροφορίες σχετικές µε την ταχύτητα του ανέµου και
τη διάρκεια 125 καταιγίδων, σε ένα χρονικό διάστηµα που ξεκινά το 1897. Όσον αφορά τα
αποτελέσµατα, προσδιορίζεται η εκτίµηση της µέγιστης πιθανής ζηµίας, σε ολόκληρο το
χαρτοφυλάκιο ή σε µία συγκεκριµένη περιοχή, εκφράζοντας ποσοτικά το µέσο όρο καθώς
και άλλες στατιστικές παραµέτρους, σε περίπτωση ακριβέστερης στοχαστικής ποσοτικής
έκφρασης.
Επιπλέον, είναι δυνατό να αξιολογηθεί η επίπτωση, στο ίδιο το χαρτοφυλάκιο, µιας
µεµονωµένης καταιγίδας ή µιας «worst case», ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη. Τα
στοιχεία που απαιτούνται είναι αυτά που περιέχονται στις κλασικές έρευνες και αφορούν
κτήρια κατοικιών, εµπορικά, βιοµηχανικά ή γεωργικά κτήρια, ενώ η κατάταξη της
τρωτότητας τους βασίζεται στη λεπτοµερή ανάλυση ενός εκατοµµυρίου περίπου πρόσφατων καταιγίδων.
7.2.3 Κίνδυνος πληµµύρας στην Ιταλία: από το AFRAID στο SIGRA
AFRAID (A Flood Risk Analysis For Insurance Damages)
Στην ασφαλιστική βιοµηχανία, για µεγάλο χρονικό διάστηµα οι πληµµύρες έπαιζαν
δευτερεύοντα ρόλο, µετά από τους σεισµούς και τις καταιγίδες. ∆εδοµένου ότι, στις αρχές
της δεκαετίας του '90, όλες οι ήπειροι επλήγησαν από µεγάλες πληµµύρες και ο
ασφαλιστικός κλάδος κατέγραψε, σχεδόν κάθε χρόνο, νέα ρεκόρ σχετικών ζηµιών, η
παραπάνω κατηγορία γεγονότων άρχισε να εξετάζεται από διαφορετική οπτική γωνία,
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κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου ο κίνδυνος πληµµύρας και η δυνατότητα ασφάλισής
του άρχισε να απασχολεί, σε µεγάλο βαθµό, τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τις ενώσεις
ασφαλιστών. Έτσι, το 1996 γεννήθηκε στην Ιταλία το πρόγραµµα AFRAID (A Flood Risk
Analysis For Insurance Damages), διαµέσου της σύστασης µιας διεθνούς κοινοπραξίας,
που περιλαµβάνει: την ιταλική ασφαλιστική εταιρεία Cattolica, τον ασφαλειοµεσίτη Italre,
την ευρωπαϊκή εταιρεία Ciar, την αντασφαλιστική εταιρεία Mapfre και την εταιρεία
Telespazio. Στόχος του προγράµµατος ήταν η δηµιουργία ενός χάρτη που να αφορά, σε
ολόκληρη την ιταλική επικράτεια, στην πιθανότητα να παρουσιαστούν πληµµύρες στους
διάφορους ιταλικούς νοµούς (province). Για το σκοπό αυτό, η µεθοδολογία που
υιοθετήθηκε ανταποκρίνεται στα παρακάτω βασικά κριτήρια:
• να οδηγήσει σε δείκτες κινδύνου πληµµύρας σε επίπεδο νοµού
• να είναι εξαιρετικά απλή και να µπορεί να επεκταθεί σε όλη την επικράτεια της χώρας
• να επιτρέπει την αναπροσαρµογή των υπολογιζόµενων πιθανοτήτων, µε βάση τη συχνότητα πληµµύρας που παρατηρήθηκε.
Για να συνδεθεί κάθε ιταλικός νοµός µε µία τιµή πιθανότητας του εξεταζόµενου
γεγονότος, επιλέχτηκε µια διαδικασία που να ακολουθεί τη λογική του Bayes· δηλαδή,
εισάγοντας την έννοια της «εκ των προτέρων» πιθανότητας, ανεξάρτητα από τα γεγονότα
που καταγράφηκαν. Εποµένως, η ζητούµενη πιθανότητα προσδιορίζεται λαµβάνοντας
υπόψη την προδιάθεση του εδάφους, λόγω γεωµορφολογικών και µετεωρολογικών
παραγόντων, και τις πληροφορίες που προέρχονται από την ιστορική κατανοµή των
γεγονότων, δηλαδή:
Η(χ)=Ρ(χ) τοµή Ο(χ)
Όπου
• Η(χ) η τελική απεικόνιση των εκ των υστέρων πιθανοτήτων («Hazard» στους νοµούς).
• Ρ(χ) η εκ των προτέρων πιθανότητα, που δηλώνει το βαθµό επικινδυνότητας του εδάφους σε σχέση µε το ακραίο γεγονός, σύµφωνα µε τις συνοπτικές παραµέτρους των
κλιµατικών και εδαφολογικών στοιχείων που επιλέχτηκαν µε τον κατάλληλο τρόπο.
• Ο(χ) ο χάρτης, που προέρχεται από την ανάλυση των ιστορικών γεγονότων για τους
διάφορους νοµούς, µε βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν, και αποτελεί τη διαφοροποιηµένη ιστορική κατανοµή του φαινοµένου.
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Στη συνέχεια, όσον αφορά στη πιθανότητα Ρ(χ), αυτή προσδιορίζεται από την τοµή δύο
συνιστωσών: στη συµβολή του εδάφους στο σχηµατισµό πληρώσεων (MV) και στην
τάση του να πληµµυρίζει S(x), δηλαδή:
Ρ (χ): MV(x) τοµή S(x)
Η συνιστώσα Ρ (χ) διαδραµατίζει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο: εκφράζει ποσοτικά το
πρόβληµα της δηµιουργίας πληρώσεων και ακόλουθων πληµµυρών.
Για την κατάρτιση του χάρτη Ρ(χ) χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω παράµετροι:
• Βροχοµετρία
• Κλίση του εδάφους
• ∆ιαπερατότητα του εδάφους
• Χρήση του εδάφους
που

επιτρέπουν

την

κατασκευή

του

χάρτη

MV

(χ)

καθώς

και

οι:

• Απόσταση της εξεταζόµενης ζώνης από το υδρογραφικό δίκτυο
• Κλίση του εδάφους
• ∆ιαπερατότητα του εδάφους στις οποίες βασίζεται το περιεχόµενο του χάρτη S(x)
Ο χάρτης Ο (χ) κατασκευάζεται χρησιµοποιώντας µια βάση δεδοµένων, που
περιλαµβάνει 6.080 γεγονότα πληµµύρας, από το 1918 έως το 1990 (αποτέλεσµα του
προγράµµατος που διεξήγαγε ο Εθνικός Οργανισµός για την Προστασία από τις Φυσικές
Καταστροφές - GNDCN). Μετά από την αφαίρεση των περιπτώσεων πληµµύρας λόγω
θαλασσοταραχής, καθώς και εκείνων που δεν µπορούσαν να εντοπισθούν, εξάγεται µια
παράµετρος ιστορικής εµφάνισης για κάθε εξεταζόµενο νοµό, λαµβάνοντας υπόψη τη
σχετική συχνότητα των γεγονότων πληµµύρας επί συνόλου 5.941.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πείρα δεικνύει ότι δεν υπάρχει ένας τύπος προγράµµατος αντασφάλισης.
Κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει διαφορετικές απαιτήσεις και, για να τις λύσει,
χρησιµοποιεί την πιο κατάλληλη αντασφαλιστική τεχνική, προσαρµόζοντάς τη στις
συνθήκες της αντασφαλιστικής αγοράς.
Για να χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα από την καθηµερινή ζωή, όπως ο
ράφτης ράβει το ρούχο στα µέτρα του πελάτη, έτσι και η ασφαλιστική εταιρεία
"ράβει" το αντασφαλιστικό της πρόγραµµα σύµφωνα µε τη δοµή της.
Στο

κεφάλαιο

"κοπής"/δοµής

της

αυτό

θα

εξετάσουµε

ασφαλιστικής

τους

εταιρείας

βασικούς
και

τα

παράγοντες

της

"ενδύµατα"/τύπους

αντασφάλισης, που είναι οι καταλληλότεροι για τις ανάγκες της, χωρίς να ξεχνούµε
να κοιτάξουµε την ετικέτα "κόστος του ενδύµατος" / αντασφαλιστικό πρόγραµµα,
προσπαθώντας να λάβουµε συµβουλές από τον επαγγελµατία "ράφτη"/ επιλογή των
αντασφαλιστών και ασφαλειοµεσιτών αντασφάλισης.
8.2 " Κοπή " / ∆οµή της εταιρείας
Ξεκινάµε την ανάλυση µας µε την πολιτική του µάνατζµεντ και της σχέσης
αναγκών/στόχων, που αποτελούν παράγοντες που καθορίζουν τη δοµή της
ασφαλιστικής εταιρείας.
α) Πολιτική του Μάνατζµεντ
Ένα συντηρητικό µάνατζµεντ θα διαθέτει ένα συνετό αντασφαλιστικό
πρόγραµµα και, συνεπώς, µια σώφρονα πολιτική για τον καθορισµό της κράτησης
στους ασφαλιστικούς κλάδους που είναι αντικείµενο της αντασφαλιστικής
κάλυψης. Με ένα επιθετικό µάνατζµεντ', θα συµβαίνει το αντίθετο.
Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική ανάληψης κινδύνων θα επηρεάζει,
αναπόφευκτα, και το αντασφαλιστικό πρόγραµµα. Πρόκειται για καθοδηγήτρια
αρχή που πρέπει να ακολουθεί συνεχώς το µάνατζµεντ, αλλάζοντας, συνεπώς, το
πρόγραµµα, οποτεδήποτε υπάρξουν αλλαγές στην πολιτική ανάληψης κινδύνων.
Αν το µάνατζµεντ παραβλέψει την αρχή αυτή, θα έχει ένα πρόγραµµα
αντασφάλισης που δεν θα καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας. Εάν οι ενδεχόµενες
ζηµίες δεν έχουν σωστή κάλυψη, η εταιρεία θα έχει διασπαθίσει χρήµατα για αγορά
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κάλυψης που δεν ανταποκρίνεται στη δική της πραγµατικότητα και, επιπλέον, θα
διατρέξει τον κίνδυνο να κλυδωνίσει την οικονοµική της θέση.
β) Ανάγκες - στόχοι
Οι ανάγκες-στόχοι του µάνατζµεντ µπορεί να είναι πολλοί και διάφοροι. Ας
εξετάσουµε µερικούς από αυτούς:
1.Σταθερότητα του λόγου ζηµιών/ασφαλίστρων (loss ratio)
Σίγουρα, ένας από τους στόχους είναι η σταθερότητα στο χρόνο του λόγου
ζηµιών/ασφαλίστρων. Τα σταθερά ετήσια αποτελέσµατα χρήσεως δείχνουν ότι η
εταιρεία διοικείται σωστά µε εύρωστο αντασφαλιστικό πρόγραµµα και καλή
πολιτική ανάληψης κινδύνων. Η επίτευξηϊ ωστόσο, του στόχου αυτού δεν είναι
εύκολη υπόθεση -για να µην πούµε αδύνατη-, το µάνατζµεντ δεν ενδιαφέρεται για
τον προγραµµατισµό και τη διάρθρωση, σε κάθε
προγράµµατος.

Το

λεπτοµέρεια,

του αντασφαλιστικού

πιο κατάλληλο αντασφαλιστικό µέσο για σταθεροποίηση του

λόγου ζηµιών/ασφαλίστρων είναι το Υπερβάλλον Ζηµίας spread loss.
Το Υπερβάλλον Ζηµίας λειτουργεί, για το σκοπό αυτό, µε δύο τρόπους:
•

Περιορίζει το ποσό της ζηµίας, σε περίπτωση καταστροφικού συµβάντος.

•

Με τον υπολογισµό του burning cost, οι ζηµίες που υπερβαίνουν την
κράτηση επιµερίζονται σε ένα χρονικό

ορίζοντα, που έχει συνήθως

διάρκεια 5 ετών.
2. Περιορισµός της καταστροφικής ζηµίας
0 στόχος κάθε ασφαλιστή είναι να περιορίσει, όσο περισσότερο γίνεται, τον
αντίκτυπο µιας καταστροφικής ζηµίας. Στον κλάδο πυρός, για παράδειγµα, ο
ασφαλιστής µπορεί να περιορίσει την έκθεση σε διάφορους τοµείς κινδύνων
ελέγχοντας τις συσσωρεύσεις, µε τη χρήση της σύµβασης σταθερού ποσοστού ή
της προαιρετικής αντασφάλισης. Η σύµβαση σταθερού ποσοστού επιτρέπει τη
µείωση των συσσωρεύσεων σε διάφορους τοµείς ενώ, για ειδικούς κινδύνους,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί η προαιρετική αντασφάλιση. Πώς λύνεται το πρόβληµα
σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (σεισµοί, καταιγίδες, πληµµύρες); Σε τέτοιες
περιπτώσεις, η σύµβαση σταθερού ποσοστού δεν µπορεί να µειώσει τον παράγοντα
κινδύνου σε αποδεκτά επίπεδα. Για το λόγο αυτόν, προσφεύγουµε στο υπερβάλλον
καταστροφικών ζηµιών (CAT COVER).
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3. Ανάληψη ασφάλισης σε νέους κλάδους ή γεωγραφικές περιοχές
Όταν η εκχωρήτρια αποφασίζει να διεισδύσει σε νέες αγορές ή να προσφέρει
ασφάλιση για έναν κλάδο στον οποίο δεν δραστηριοποιόταν παλαιότερα,
περιορίζεται ως προς τη χρήση του αντασφαλιστικού τύπου.
Το πρόβληµα έγκειται στη σύγκρουση συµφερόντων που ανακύπτει ανάµεσα
στην ασφαλιστική εταιρεία και τον αντασφαλιστή, λόγω του πολύ µικρού
αριθµού ασφαλιστήριων συµβολαίων στο χαρτοφυλάκιο της εκχωρήτριας.
0 ασφαλιστής προτιµά να προσφύγει στη σύµβαση υπερβάλλοντος κεφαλαίου,
που θα του επέτρεπε να εξισορροπήσει εκ νέου το χαρτοφυλάκιο του και να
κρατήσει τους καλούς κινδύνους, εκχωρώντας τους λιγότερο ελκυστικούς.
0 αντασφαλιστής, από την άλλη πλευρά, προτείνει τη χρήση της σύµβασης
σταθερού ποσοστού ή ενός υπερβάλλοντος ζηµίας. Το υπερβάλλον ζηµίας σπάνια
χρησιµοποιείται, εφόσον, σε µια τέτοια περίπτωση, η εκχωρήτρια δεν διαθέτει
ιστορικά στοιχεία, πάνω στα οποία θα στηριχθεί ο αντασφαλιστής για να
καθορίσει το ποσοστό.
Η συµβιβαστική λύση επιτυγχάνεται µε µια σύµβαση σταθερού ποσοστού. Ο
αντασφαλιστής, εν τέλει, θα εγκρίνει την πολιτική ανάληψης ασφαλίσεων της
εκχωρήτριας, η οποία, µε τη σειρά της, θα πρέπει να επιλέξει προσεκτικά, µαζί µε
τον αντασφαλιστή, τους κινδύνους, από τη στιγµή που θα είναι δίκαια
καταµερισµένοι

από

πλευράς

κινδύνου,

ασφαλίστρου

και

ζηµίας.

8.3 «ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ»/ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αφού διαπιστώνουµε τις ανάγκες/στόχους του µάνατζµεντ, θα εξετάσουµε, επί
τροχάδην, τους τύπους αντασφάλισης που χρησιµοποιούνται περισσότερο σε
κάποιους ασφαλιστικούς κλάδους.
α) Κλάδος πυρός
Το τυπικό χαρτοφυλάκιο στον κλάδο αυτό περιλαµβάνει 90% µικρούς και
µεσαίους κινδύνους, ενώ το υπόλοιπο 10% είναι µεγάλοι κίνδυνοι. Ας δούµε σε
γράφηµα την κατάσταση αυτή:
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Στο γράφηµα διαπιστώνουµε ότι το 90% των κινδύνων είναι ασφαλιστικής
αξίας κάτω των 1.000 και το ποσό αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει την κράτηση
της εκχωρήτριας. Τούτο σηµαίνει ότι όλοι οι κίνδυνοι µε ασφαλισµένο ποσό
κάτω των 1.000 θα κρατούνται από την εκχωρήτρια, ενώ οι κίνδυνοι µε
ασφαλισµένο ποσό πάνω από 1.000 εκχωρούνται στο υπερβάλλον κεφαλαίου. Ο
αντασφαλιστής θα αρνηθεί το υπερβάλλον κεφαλαίου, γιατί το ασφάλιστρο δεν
θα ήταν αρκετό για να καλύψει την έκθεσή του και το υψηλό διοικητικό κόστος,
οπότε

θα

στραφεί

µάλλον

στο

συνδυασµό

σταθερού

ποσοστού

και

υπερβάλλοντος κεφαλαίου, για τους επί µέρους κινδύνους σε υπερβάλλον ζηµίας
για την προστασία από καταστροφές.
β) Αστική ευθύνη (Αστ. Ευθύνη Οδηγού - Γενική Αστ. Ευθύνη )
Σε κάθε περίπτωση αστικής ευθύνης, ο αντασφαλιστής αντιµετωπίζει το
πρόβληµα, ότι δεν είναι δυνατό να προκαθορίσει τη µέγιστη πιθανή ζηµία.
Επιπλέον, πολύ συχνά, ανάµεσα στην επέλευση της ζηµίας και την εκκαθάρισή
της µεσολαβούν αρκετά χρόνια. Η πιο ενδεδειγµένη µορφή αντασφάλισης για τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι το υπερβάλλον ζηµίας, που δίνει τη δυνατότητα να
θέσουµε ένα όριο αποζηµίωσης επιτρέποντας στον αντασφαλιστή να καθορίσει
την έκθεσή του.
γ) Κλοπή
Στov κλάδο κλοπής, οι περισσότερες ζηµίες είναι αρκετά µικρής αξίας, Για το
λόγο αυτόν, οι ασφαλιστικές εταιρείες µπορούν να κρατήσουν τις µικρότερες
ζηµίες και να προστατευθούν προληπτικά µε ένα υπερβάλλον ζηµίας.
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δ) Ατυχήµατα
Το ασφαλιστήριο για ατυχήµατα προβλέπει προκαθορισµένα µέγιστα ποσά
αποζηµίωσης, που επιτρέπουν στην ασφαλιστική εταιρεία να περιορίζει τη
µέγιστη πιθανή ζηµία. Συνεπώς, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί µια κάλυψη
υπερβάλλοντος ζηµίας.

ε) Χαλαζόπτωση
Στον κλάδο αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρείες προστατεύονται συνήθως µε το
SL. Το αντασφαλιστικό αυτό "ένδυµα" επιτρέπει να ξεπεράσουµε τη δυσκολία,
του να ορίζουµε το κάθε συµβάν της χαλαζόπτωσης µε τη χρήση υπερβάλλοντος
ζηµίας, επιτρέποντας στην εκχωρήτρια να ρυθµίζει τις ζηµίες και τα ασφάλιστρα
για ένα ολόκληρο λειτουργικό έτος ως ενιαία µονάδα.

8.4.

"ΚΟΣΤΟΣ

ΤΟΥ

ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ"

/

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το κόστος είναι καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή του αντασφαλιστικού
προγράµµατος. Τα κόστη είναι δύσκολα µετρήσιµα, λόγω της δυσκολίας
σύγκρισης ανάµεσα στο κόστος και την αξία. Εν γένει, λέγεται ότι το κόστος της
σύµβασης σταθερού ποσοστού είναι µεγαλύτερο της σύµβασης υπερβάλλοντος
ζηµίας. Ως καθαρή αξία, ωστόσο, ποια από τις δύο είναι ακριβότερη; Η απάντηση
είναι δύσκολη, γιατί κάθε µία έχει λειτουργίες που η άλλη δεν διαθέτει.
Υπάρχουν ορισµένα άµεσα στοιχεία του κόστους, που επηρεάζουν σηµαντικά
τις αποφάσεις του µάνατζµεντ. Ένα από αυτά είναι η ανταγωνιστικότητα µεταξύ
αντασφαλιστών. Όσοι περισσότεροι αντασφαλιστές ανταγωνίζονται για την ίδια
υπόθεση, τόσο µεγαλύτερη χωρητικότητα είναι διαθέσιµη στην αγορά και τόσο
µικρότερο είναι το περιθώριο κέρδους των αντασφαλιστών. Άλλο στοιχείο είναι
τα αποτελέσµατα της εταιρείας τα τελευταία 5 χρόνια. Ανεξάρτητα από το αν
είναι καλά ή κακά, είναι αρκετά για να µειώσουν ή να αυξήσουν το τίµηµα αλλά
όχι, κατ' ανάγκη, και το κόστος. Αντίθετα, το κόστος µεταβάλλεται ανάλογα µε
το βαθµό αβεβαιότητας της µελλοντικής εµπειρίας: όσο µεγαλύτερος είναι ο
βαθµός αβεβαιότητας, τόσο µεγαλύτερο θα είναι και το κόστος, ανεξαρτήτως των
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καλών ή κακών αποτελεσµάτων της εταιρείας. Για παράδειγµα, µια σύµβαση σε
βάση PML θα κοστίσει περισσότερο από µια σύµβαση σε βάση ασφαλισµένου
ποσού, ανεξάρτητα του τιµήµατος.
Άλλο στοιχείο είναι οι δαπάνες διαχείρισης ή το έµµεσο κόστος. Επειδή είναι
δύσκολο να υπολογισθούν στη διαχείριση της αντασφάλισης, συχνά αγνοούνται
από το µάνατζµεντ.

8.5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΡΑΦΤΗ"/ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Επιλογή του αντασφαλιστή
Η απόφαση σχετικά µε την επιλογή των αντασφαλιστών έχει τεράστια
σηµασία για την εκχωρήτρια. Όχι µόνο για το συµβατικό τµήµα, σχετικά µε την
προστασία και/ή επιµερισµό των κινδύνων, αλλά και για τη δηµιουργία µιας
επιχειρηµατικής σχέσης, που µπορεί να προσφέρει πολλαπλά πρόσθετα οφέλη. Σε
ότι αφορά τις κατηγορίες της αντασφαλιστικής αγοράς, η εκχωρήτρια έχει
ενώπιον της απεριόριστες και όλο και πιο νέες δυνατότητες επιλογής.
Θα προσπαθήσουµε να διαπιστώσουµε βάσει ποιων δεδοµένων θα πρέπει η
εκχωρήτρια

να

µπορεί να αξιολογήσει τις λειτουργίες του αντασφαλιστή και του

ασφαλειοµεσίτη που διαπραγµατεύεται τις συµβάσεις. Οι σκέψεις αυτές, βέβαια,
δεν µπορούν να γίνουν χωρίς να ληφθεί υπόψη το θέµα των ανταλλαγών στη
βάση της αµοιβαιότητας. Κρίνουµε,

ωστόσο,

σκόπιµο να µην υπεισέλθουµε εδώ

στην πτυχή αυτή, στο µέτρο που το θέµα αυτό ανάγεται στη στρατηγική της
εκχωρήτριας, που δεν αφορά στην παθητική αντασφάλιση. Για την αξιολόγηση
του αντασφαλιστή, ισχύουν ορισµένοι γενικοί κανόνες, τους οποίους µπορούµε
να συνοψίσουµε ως εξής:
• Οικονοµική κατάσταση του αντασφαλιστή
• Πολιτική επανεκχώρησης και επανεκχωροδόχοι
• Μάνατζµεντ της αντασφαλιστικής εταιρείας
• Ευελιξία
• Πρόσθετες υπηρεσίες
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1. Οικονοµική κατάσταση του αντασφαλιστή
Ακόµα και αν ο αντασφαλιστής ακολουθεί αρµονικά την εκχωρήτρια, κατά
την οµαλή εξέλιξη των δραστηριοτήτων της, η χρηµατοοικονοµική δύναµη του
τελευταίου καθίσταται ζωτικής σηµασίας για την εκχωρήτρια, ιδίως κατά τη
διάρκεια

εξαιρετικών

γεγονότων,

υψηλού

δείκτη

ζηµιών/ασφαλίστρων

(καταστροφών) ή ιδιαίτερα µεγάλων ζηµιών. Για το λόγο αυτόν, η αξιολόγηση
αυτού του δεδοµένου καθίσταται πρωταρχικός παράγοντας στην επιλογή. Υπάρχουν

διάφορα

κριτήρια

και

µελέτες

-περισσότερο

ή

λιγότερο

εµπεριστατωµένες- για το σκοπό αυτό (βλέπε το rating των αντασφαλιστών).
Γενικά, ωστόσο, η εσωτερική επιτροπή που αναλαµβάνει την επιλογή των
securites της εκχωρήτριας ή του εµπλεκόµενου ασφαλειοµεσίτη, δεν µπορεί να
αγνοήσει τα ακόλουθα στοιχεία:
Σχέση εισπραχθέντων ασφαλίστρων µε το surplus
Σχέση κεφαλαίων µε ασφάλιστρα
Μετοχικό κεφάλαιο και µέτοχοι
Σχέση κεφαλαίου και αποθεµάτων µε εισπραχθέντα ασφάλιστρα.
Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να αναλυθούν όχι µόνο µε βάση την ποσότητα
των προς πληρωµή ζηµιών αλλά και σε σχέση µε την ποιότητα και την
πιθανότητα πληρωµής των

ζηµιών

αυτών αµέσως. Όλοι αυτοί οι σχετικοί

παράγοντες πρέπει να αντιπαραβληθούν για όλους τους αντασφαλιστές, ώστε να
ορίσουµε τη σχετική ισχύ του καθενός. Η φήµη του αντασφαλιστή ως προς την
ταχύτητα εκκαθάρισης µιας ζηµίας είναι άλλος θεµελιώδης παράγων. ∆εδοµένου
ότι το συµβόλαιο έχει συναφθεί µεταξύ µερών που έχουν γνώση κάθε πτυχής του,
δεν θα πρέπει να υπάρχουν σηµεία αβεβαιότητας που, συνήθως, ανακύπτουν
µόνο κατά τη στιγµή της ζηµίας, σε περίπτωση επισφαλών securities,

2.Πολιτική επανεκχώρησης και επανεκχωροδόχοι
Είναι προτιµότερο να συνεργάζεται κάποιος µε αντασφαλιστές που δεν
προσφεύγουν συνεχώς στην επανεκχώρηση, γιατί εξωτερικά γεγονότα µπορούν
να θέσουν σε κίνδυνο τη µεταξύ τους σχέση, προς βλάβη της εκχωρήτριας. Αν ο
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αντασφαλιστής προσφεύγει έντονα στο εργαλείο αυτό, για να αυξήσει τη
χωρητικότητά του για ανάληψη ασφαλίσεων, η εκχωρήτρια πρέπει να είναι σε θέση
να µπορεί να αξιολογεί την πολιτική αυτή καθώς και την επιλογή των
επανεκχωροδόχων. Τούτο, γενικά, δεν συµβαίνει και, άρα, είναι δύσκολο να
κρίνουµε κατά πόσον ο αντασφαλιστής προστατεύεται όπως ενδείκνυται και
διακινδυνεύει όσο πρέπει σε σχέση µε την οικονοµική του κατάσταση.

3.Μάνατζµεντ της αντασφαλιστικής εταιρείας
Η γνώση των υπευθύνων των αντασφαλιστήκων εταιρειών αποτελεί στοιχείοκλειδί για την επιλογή των αντασφαλιστών. Οι υπεύθυνοι πρέπει να διαθέτουν
την ικανότητα να είναι καλοί σύµβουλοι, καλοί ιατροί επιχειρήσεων (business
doctors) και, πιθανώς, και καλοί φίλοι. Οι διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των
διαφόρων παραγόντων της αγοράς αυτής έχουν τεράστια αξία και συνιστούν,
επιπλέον, µια πραγµατική γοητεία της δουλειάς.
4.Ευελιξία
Η δοµή του αντασφαλιστή πρέπει να είναι τέτοια, που να του επιτρέπει να
προσφέρει, σε ανταγωνιστικές τιµές, τις µορφές αντασφάλισης που του ζητάνε.
Πρέπει να είναι ευέλικτος ως προς τις καλύψεις που προσφέρει, για να είναι σε
θέση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της εκχωρήτριας. Μακροπρόθεσµα, ένας
αντασφαλιστής που µένει αµετακίνητος σε τυποποιηµένα προϊόντα, δεν αποτελεί
µεγάλη προστιθέµενη αξία για την εκχωρήτρια.
5.Πρόσθετες υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες αυτές µπορεί να είναι ζωτικής σηµασίας για την εκχωρήτρια,
ιδιαίτερα κατά την έναρξη της δραστηριότητας. Η πρόσθετη τεχνογνωσία, στον
τοµέα της ανάληψης ασφαλίσεων, στην επιλογή των προϊόντων, στη διαχείριση
των ζηµιών, στα συστήµατα διαδικασιών EDP που υιοθετήθηκαν, έχει τεράστια
σηµασία και µπορεί να κάνει τη διαφορά.

Οµοίως,

οι πρόσθετες υπηρεσίες του

επαγγελµατία διαµεσολαβητή µπορούν να αποτελέσουν πλεονέκτηµα για την
εκχωρήτρια απέναντι στους ανταγωνιστές.
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β) Η επιλογή των broker (ασφαλειοµεσιτών)
Ο κύριος στόχος του broker αντασφάλισης είναι να θέτει στη διάθεση της
εκχωρήτριας ένα σύνολο αντασφαλιστών και εκχωρητριών εταιρειών, γνώση της
αγοράς και αµερόληπτη συµβουλευτική, που στηρίζεται στην εµπειρία του. Ο
διαµεσολαβητής αντασφάλισης είναι, µερικές φορές, απαραίτητος κρίκος στην
αλυσίδα της αντασφάλισης. Κανονικά, ο broker έχει διεθνή παρουσία και
διατηρεί σχέσεις µε εκχωρήτριες και αντασφαλιστές στις µεγαλύτερες αγορές.
Γενικά, είναι ενηµερωµένος για την κατάσταση των διάφορων ασφαλιστικών
αγορών και διαθέτει εµπειρία για τα οικονοµικά αποτελέσµατα της κάθε αγοράς.
Πρέπει να γνωρίζει καλά την τεχνική της αντασφάλισης και την κατάσταση της
αγοράς, για να µπορεί να παρέχει στην εκχωρήτρια το καλύτερο δυνατό προϊόν.
Πρέπει να προσφέρει επιλεκτικές υπηρεσίες, που βασίζονται και στην ποιότητα
των προτεινόµενων αντασφαλιστών, και να βοηθά την εκχωρήτρια να µειώσει το
πάγιο κόστος διαχείρισης, προσφέροντας επαγγελµατικό και εκπαιδευµένο
αντασφαλιστικό γραφείο, απελευθερώνοντας, µε τον τρόπο αυτό, την εκχωρήτρια
από την ανάγκη να συστήσει η ίδια ένα τέτοιο γραφείο, γεγονός που, ενδεχόµενα,
µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρό. Ο διαµεσολαβητής πρέπει να είναι σε
θέση να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του συµβολαίου, από τη δηµιουργία και τη
διαπραγµάτευση µέχρι τη διαχείριση και το κλείσιµο. Η υπηρεσία αυτή, συνήθως,
προσφέρεται µε χαµηλό κόστος, που υπολογίζεται ως ποσοστό στα εκχωρηθέντα
ασφάλιστρα.
Υπάρχει, ωστόσο, µια χρονική στιγµή όπου το κόστος του broker ξεπερνά το
κόστος που θα υφίστατο η εκχωρήτρια, αν διαχειριζόταν προσωπικά το
συµβόλαιο.

Τούτο

συµβαίνει

στα

συµβόλαια

εκείνα

όπου

ο

όγκος

διαµεσολαβητικών ασφαλίστρων είναι τόσο µεγάλος, ώστε η δηµιουργία ενός
ενδοεταιρικού γραφείου αντασφαλίσεων να αποτελεί οικονοµικότερη λύση.
Στη µεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, διότι,
µεταξύ άλλων, τούτο θα προϋπόθετε τοποθέτηση µε λίγους αντασφαλιστές, ενώ
γνωρίζουµε ότι η βασική αρχή της αντασφάλισης είναι ο κατακερµατισµός του
κινδύνου ανάµεσα σε πολλούς φορείς, εξειδικευµένους σε µεγάλα συµβόλαια.
Βέβαια, η χρησιµοποίηση του broker δεν έχει µόνο θετικά στοιχεία. Το
πλεονέκτηµα είναι µεγάλο αν η εκχωρήτρια χρειάζεται πολλούς αντασφαλιστές
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σε διάφορες αγορές ή αν προσφεύγει σε αµοιβαιότητα. Επιπλέον, το κόστος του
διαµεσολαβητή (ειδικά όταν δεν υπάρχει καµία προστιθέµενη αξία) θεωρείται
πρόσθετο κόστος για τον αντασφαλιστή και ο τελευταίος επιδιώκει, συχνά, να
φορτώσει την τιµή αυτή στο κόστος της κάλυψης. Ο broker, συνεπώς, είναι
σηµαντικός παράγοντας της αγοράς, µόνο αν η υπηρεσία του αποτελεί
προστιθέµενη αξία για την εκχωρήτρια ή για τον αντασφαλιστή. Γενικά, η
επιλογή του broker αντασφάλισης δεν περιορίζεται σε µία µόνο δοµή και
καθοδηγείται από την εµπειρία των γεγονότων µάλλον, παρά από τη φήµη του
διαµεσολαβητικού οίκου.
8.6 Το rating των αντασφαλιστών
Πολλές φορές, οι µικρές εκχωρήτριες εταιρίες (και µερικές φορές ακόµα και οι
µεγάλες) δεν είναι σε θέση να καταρτίσουν επιτροπές ανάλυσης των
αντασφαλιστών. Είναι συνεπώς σκόπιµο, πέραν της επιλογής ενός πολύ καλού
επαγγελµατία διαµεσολαβητή, να προσφεύγουν σε εταιρείες ειδικευµένες στο
Rating των αντασφαλιστών. Τέτοιες εταιρίες υπάρχουν πολλές στον κόσµο,
διεθνείς ή, κάποιες, πιο τοπικές. Κατά την άποψή µας, είναι καλό να προσφεύγετε
σε περισσότερα από ένα πρακτορεία Rating, ιδιαίτερα αν θέλετε να τοποθετήσετε
πράξεις και σε πιο µακρινές αγορές. Η AM Best, η Standard & Poor και η AXCO
είναι οι πιο γνωστές εταιρίες Rating και ανάλυσης αγοράς. Οι εταιρίες Rating,
γενικά, προβαίνουν σε δύο κατηγορίες αναλύσεων: η πρώτη βασίζεται σε
πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στην αγορά σχετικά µε την υπό ανάλυση
εταιρία και ονοµάζεται πρωτογενής ανάλυση. Η δεύτερη, που είναι πιο
εµπεριστατωµένη, προϋποθέτει επιθεώρηση της εταιρίας για έλεγχο των γνωστών
δηµοσιευθέντων στοιχείων, γνωριµία µε το µάνατζµεντ και τη στρατηγική του
αντασφαλιστή. Η δευτερογενής αυτή ανάλυση είναι πιο ενδιαφέρουσα και
συγκλίνει περισσότερο µε τις απαιτήσεις της εκχωρήτριας. Πρέπει να θυµόµαστε
να ενηµερώνουµε πάντα την αξιολόγηση για τους αντασφαλιστές. Η
αντασφαλιστική αγορά είναι πολύ δυναµική και τα αποτελέσµατα, όπως και οι
τιµές, εξαρτώνται από πολλές, µη ελέγξιµες µεταβλητές. Είναι, συνεπώς, σκόπιµο
να ελέγχουµε τους αντασφαλιστές µας τουλάχιστον σε ετήσια βάση και, ει
δυνατόν, πριν από την περίοδο ανανέωσης των συµβολαίων.
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Το πρόγραµµα αντασφάλισης
Έχει λεχθεί ότι δεν υπάρχει ένα και µόνο τυποποιηµένο πρόγραµµα
αντασφάλισης. Κάθε εκχωρήτρια έχει διαφορετικές απαιτήσεις και χρησιµοποιεί
την αντασφαλιστική τεχνική για διαφορετικούς σκοπούς.
Κάθε πρόγραµµα αντασφάλισης αποτελεί συνάρτηση των αναγκών του
ασφαλισµένου και των συνθηκών στην αντασφαλιστική αγορά.
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8.7 Η έννοια του Pay-Back
Στη βάση της αντασφάλισης βρίσκονται, όπως αναλύσαµε στο πρώτο
κεφάλαιο, δύο κύριοι λόγοι. Η δηµιουργία χωρητικότητας, µε υποκατάσταση
του κεφαλαίου,

και

η προστασία του κεφαλαίου του ασφαλιστή. Σε γενικές

γραµµές, µπορούµε να πούµε ότι η αναλογική ανταφάλιση προσφέρει
χωρητικότητα και η µη αναλογική προστατεύει τον ισολογισµό, αυτό που µας
ενδιαφέρει είναι η έκθεση του ισολογισµού. Και στη µη αναλογική αντασφάλιση
υπάρχει επιθυµία για µακροχρόνια σχέση, ώστε να µετριασθούν οι θετικές και
αρνητικές επιπτώσεις της ανάληψης αντασφαλίσεων.
Οι αντασφαλισµένοι ενθαρρύνονται να µην αλλάζουν συχνά τις
προστασίες τους και την οµάδα αντασφαλιστών τους, µέσω του συστήµατος
αποθέµατος ασφαλίστρων (bank) που έχει δηµιουργηθεί από τα προηγούµενα
αποτελέσµατα (αν είναι θετικά). Αντίθετα, αν τα αποτελέσµατα είναι αρνητικά,
ο αντασφαλιστής θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις ζηµίες που
πλήρωσε µέσω της ανανέωσης του αντασφαλιστικού συµβολαίου µε κόστος
που θα αντικατοπτρίζει την προγενέστερη κακή πορεία (έννοια του payback).
Αυτή η βασική έννοια συγκρούεται, ωστόσο, µε την πραγµατικότητα. Όταν
η περίοδος γενικά αποφέρει αρνητικά αποτελέσµατα, οι δυνάµεις της αγοράς
υπερισχύουν έναντι της υποφαινόµενης συµφωνίας για µακροπρόθεσµη σχέση,
ιδιαίτερα αν οι µεγάλοι αντασφαλιστές βγαίνουν από την αγορά.
Τα τελευταία χρόνια η εµφάνιση µεγάλων ζηµιών και η αποχώρηση πολλών
αντασφαλιστών αλλά και πρωτασφαλιστών υποχρέωσαν τα εµπλεκόµενα µέρη
να µεταβάλουν την προοπτική τους, από µακροπρόθεσµη σε βραχυπρόθεσµη.
Στην αγορά των Η.Π.Α., ιδιαίτερα, χρησιµοποιείται κατά κόρον το εργαλείο
της οικονοµικής αντασφάλισης, που είναι µέσο και µακροπρόθεσµο εργαλείο.
Η οικονοµική αντασφάλιση αποτελεί εξέλιξη του συνολικού υπερβάλλοντος
ζηµίας. Μπορούµε να την ορίσουµε ως προστασία της οικονοµικής έκθεσης του
ισολογισµού, προς κάλυψη όχι µόνο των ενδεχόµενων ζηµιών του
αντασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, του οποίου είναι αντικείµενο, αλλά και
άλλων στοιχείων που µπορούν να προκαλέσουν απώλειες, όπως διακυµάνσεις
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των

επιτοκίων,

νοµισµατικές

διακυµάνσεις,

πτώχευση

των

βασικών

αντασφαλιστών, αρνητική απόδοση των οικονοµικών επενδύσεων, κ.λπ.
Λόγω της φύσεώς της, η οικονοµική αντασφάλιση δεν µπορεί να
τυποποιηθεί. ∆ηµιουργείται µε βάση τις ειδικές απαιτήσεις του ασφαλιστή.
Πρέπει, επιπλέον, να υπενθυµίσουµε ότι η χρησιµότητά της συνδέεται
απαραίτητα µε τη φορολογική νοµοθεσία της χώρας στην οποία εδρεύει ο
ασφαλιστής και, άρα, είναι εργαλείο που δεν µπορεί, ενδεχοµένως, να χρησιµοποιηθεί αν αλλάξει η φορολογική νοµοθεσία.

8.8. Η ρήτρα διαιτησίας
Πριν κλείσουµε το τµήµα για την παραδοσιακή αντασφάλιση, θα θέλαµε να
θυµίσουµε µια βασική αρχή, που θεωρούµε πολύ σηµαντική.
Βέβαια, υπάρχουν πολλά πρότυπα έντυπα που θα µπορούσαµε να
αναφέρουµε, αλλά προτιµούµε να υπογραµµίσουµε ότι βάση της αντασφάλισης
πρέπει να είναι, στο µέτρο του δυνατού, η απουσία διαφορών. Μόνον έτσι θα
µπορέσει η αντασφάλιση να κρατήσει τη ζωντάνια της, οπότε, αν κάτι όντως
δεν λειτουργεί καλά, είναι σκόπιµη η προσφυγή στη ρήτρα διαιτησίας, που
υπάρχει σε όλες τις συµβάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο αντασφαλιστικός κλάδος, κατά τον ίδιο ή και µεγαλύτερο βαθµό µε τον
ασφαλιστικό, πρέπει να ενεργεί σε στέρεες οικονοµικές βάσεις. Ένας
αντασφαλιστικός κλάδος που έχει αναπτυχθεί σωστά και σε σταθερές βάσεις
ενισχύει την ικανότητα των εκχωρητριών εταιρειών να επιτυγχάνουν το στόχο
της συνετής κάλυψης των κινδύνων, βελτιώνει το βαθµό ρευστότητάς τους,
αυξάνει το επίπεδο φερεγγυότητάς τους και συµβάλλει στη διατήρηση της
σταθερότητας ολόκληρου του ασφαλιστικού συστήµατος. Είναι, λοιπόν,
ουσιώδες η Εποπτεία επί των αντασφαλιστικών εταιρειών να αναπτύσσεται
ακολουθώντας τους ίδιους στόχους, διαδικασίες και λεπτοµέρειες εφαρµογής,
που θα πρέπει να προσαρµόζονται στις ασφαλιστικές εταιρείες, λαµβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αντασφαλιστικής δραστηριότητας. Είναι εξίσου
απαραίτητο οι έλεγχοι της αντασφαλιστικής δραστηριότητας να ασκούνται, σε
κάθε σηµείο της γης, µε βάση οµοιογενείς κανόνες και, εποµένως, µε µία όµοια
προσέγγιση εποπτείας.
Όµως, σε γενικές γραµµές, η αντασφαλιστική δραστηριότητα βαρύνεται από
έλλειψη στοιχείων που να αφορούν στο σχετικό κλάδο αλλά και από
περιορισµούς που οφείλονται στην ετερογένεια των στοιχείων που συλλέγονται.
Πράγµατι, είναι δύσκολη η συλλογή οµοιογενών στοιχείων, εφόσον είναι
δυνατόν οι εκχωρήτριες εταιρείες να τακτοποιούν τις ζηµίες, να δηµιουργούν
αποθέµατα και να καταγράφουν ασφαλιστικές πληροφορίες µε πολύ διαφορετικούς τρόπους, συµβάλλοντας έτσι στη µείωση του βαθµού στατιστικής
αξιοπιστίας των συνόλων. Πιο συγκεκριµένα, σε ολόκληρο τον κόσµο, οι
πρακτικές λογιστικού υπολογισµού και σύστασης των αποθεµάτων εκ µέρους των
εκχωρητών είναι πολύ διαφοροποιηµένες µεταξύ τους. Τα ίδια τα µοντέλα
κοινοποίησης των στοιχείων διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ποιότητα των
επεξεργασθέντων στοιχείων, τις γραµµές των κινδύνων που καλύπτονται, τους
συµβατικούς όρους και, τέλος, από τους ίδιους τους εκχωρητές και τους άλλους
διαµεσολαβητές που εµπλέκονται.
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Επιπλέον, οι πληροφορίες που αποστέλλονται στους αντασφαλιστές φθάνουν
συχνά καθυστερηµένα και µε ατελή τρόπο και, εποµένως, επηρεάζουν την
ενηµέρωση των αντασφαλιστών για τα αποθέµατα για ζηµίες που έχουν
επισυµβεί αλλά δεν έχουν ακόµα γνωστοποιηθεί (IBNR), καθώς επίσης για ζηµίες
που έχουν επισυµβεί αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί επαρκώς (IBNER).
Στα πλαίσια αυτά, οι Supervisor πρέπει να κινούνται παράλληλα:
Έναντι των εκχωρητριών εταιρειών: ζητώντας τους να παρέχουν στους
αντασφαλιστές συνεχείς πληροφορίες για τις ζηµίες, σε πραγµατικό χρόνο.
Έναντι των αντασφαλιστών: ζητώντας την απαραίτητη διαφάνεια για τις τεχνικές
επιδόσεις και τους κινδύνους καθώς επίσης προβαίνοντας σε αναλογιστικές
αξιολογήσεις για την επάρκεια των τεχνικών αποθεµάτων.

9.2. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Η σηµασία της αντασφαλιστικής δραστηριότητας και τα προαναφερθέντα
όρια, µέσα στα οποία αναπτύσσεται, ωθούν τις Ασφαλιστικές Εποπτικές Αρχές
όλου του κόσµου να δώσουν µεγαλύτερη προσοχή στους ελέγχους επί των
αντασφαλιστικών εταιρειών. Κατά πρώτο λόγο, χρησιµοποιούνται κατάλληλες
και σύγχρονες Αρχές Εποπτείας, µε σκοπό τη διατήρηση, σε ολόκληρο τον
κόσµο, ενός σταθερού, φερέγγυου, αποτελεσµατικού και ανταγωνιστικού
ασφαλιστικού συστήµατος. Η πρόσφατη αναπροσαρµογή των αρχών αυτών από
τον IAIS (International Association of Insurance Supervisor) αποτελεί ένα νέο
στάδιο στον έλεγχο της αντασφαλιστικής δραστηριότητας και θέτει εκ νέου
προυποθέσεις.
Στην παρακάτω παρουσίαση, θα αναφερθούµε, συχνά κατά γράµµα, στο
περιεχόµενο τόσο του εγγράφου "Revision to the Insurance Core Principles (ICR)
and Methodology" όσο και στο έγγραφο "Standard on Supervision of Reinsurers".
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:
Μια πολιτική, θεσµική και νοµική δοµή, που να προΐσταται του ελέγχου στο
σύνολο του οικονοµικού τοµέα.
Η παρουσία µιας αποτελεσµατικής και καλά αναπτυγµένης υποδοµής για τη
χρηµατοοικονοµική αγορά.
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Η λειτουργία αποτελεσµατικών χρηµατοοικονοµικών αγορών.
Η έλλειψη των προϋποθέσεων αυτών θα µπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα
και την αποτελεσµατικότητα της εποπτείας. Αυτό συνεπάγεται ότι, όπου
δραστηριοποιούνται εταιρείες αντασφάλισης, οι δηµόσιοι φορείς, ο νόµος και οι
κανονισµοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν την οµαλή ανάπτυξη και λειτουργία
ολόκληρου του συστήµατος. Συγκεκριµένα, τα λογιστικά και αναλογιστικά
πρότυπα και τα πρότυπα οικονοµικού ελέγχου θα πρέπει να είναι διεξοδικά,
τεκµηριωµένα, διαφανή και σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Οι λογιστές, οι
αναλογιστές και οι ορκωτοί λογιστές, µε τις ικανότητες και την πείρα τους, θα
πρέπει να εξασφαλίζουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των στοιχείων.
Η αρχή αυτή µπορεί να αποκτήσει τεράστια σηµασία για την ασφαλιστική και
αντασφαλιστική δραστηριότητα, εφόσον συνδέει την οµαλή ανάπτυξή της µε την
ύπαρξη διαρθρωτικών προϋποθέσεων. Στην πραγµατικότητα, οι κυβερνήσεις και
οι δηµόσιοι φορείς καλούνται να εγγυηθούν την ύπαρξη αυτή.
Η εποπτική αρχή
Σε κάθε περίπτωση, η εποπτική αρχή πρέπει να έχει την απαραίτητη εξουσία,
νοµική προστασία και τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους για την άσκηση
των καθηκόντων της. Πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία και κύρος,
κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων της. Πρέπει να έχει στη
διάθεση της το απαραίτητο προσωπικό, µε υψηλά επαγγελµατικά προσόντα.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι προϋποθέσεις αυτές θεωρούνται ουσιώδεις
για να επιτύχει η Εποπτική Αρχή τους ελεγκτικούς της σκοπούς. Η αρχή αυτή
έχει άµεση επίδραση στην αντασφαλιστική δραστηριότητα, καθόσον θα οδηγήσει
σε υψηλότερο επίπεδο εποπτείας στις χώρες που, σήµερα, χαρακτηρίζονται από
ανεπαρκείς δραστηριότητες ελέγχου των εταιρειών που δρουν στην επικράτεια
τους.
Η συνεργασία ανάµεσα στις εποπτικές αρχές και η ανταλλαγή πληροφοριών
Η αρχή αυτή θεωρεί ότι, για την αποτελεσµατική εποπτεία, απαιτείται
αποτελεσµατική και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στις Αρχές που
είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο. Αυτό γίνεται µε σκοπό τη διευκόλυνση των
έγκαιρων και κατάλληλων δράσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
εποπτείας. Οι ανταλλαγές αυτές αφορούν σε κάθε καίρια πληροφορία για το
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αντικείµενο της εποπτείας καθώς και πληροφορίες σχετικές µε τα άτοµα που
κατέχουν υπεύθυνες θέσεις.
Η συνεργασία αυτή εκτυλίσσεται, λοιπόν, στα πλαίσια µιας σφαιρικής
προσέγγισης, που είναι συνεπής, κατά τα άλλα, µε την ανάπτυξη της
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής δραστηριότητας σε παγκόσµια κλίµακα.
Πρόκειται για µια αρχή που, ενώ εστιάζεται ιδιαίτερα στην αντασφαλιστική
δραστηριότητα, συµβάλλει στην ανύψωση του συνολικού επιπέδου γνώσεων των
ελεγκτικών οργάνων στις διάφορες χώρες.
Οι εξωτερικές επιθεωρήσεις
Σε κάθε περίπτωση, οι Εποπτικές Αρχές πρέπει να προβαίνουν σε επιθεωρήσεις
για την εξέταση της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής δραστηριότητας,
εξετάζοντας την τήρηση της νοµοθεσίας και τις αιτήσεις εποπτείας.
Αυτό σηµαίνει ότι η δραστηριότητα επιθεώρησης πρέπει να θεωρείται ως
ουσιαστικό

τµήµα

της

διαδικασίας

ελέγχου.

Πράγµατι,

διαµέσου

της

δραστηριότητας της εξωτερικής επιθεώρησης, η Αρχή ελέγχου µπορεί να
επαληθεύει την αξιοπιστία των στοιχείων και να αποκτά πληροφορίες για την
αξιολόγηση και την ανάλυση της τρέχουσας και της προοπτικής φερεγγυότητας
κάθε εταιρείας. Εξάλλου, ο απλός έλεγχος των εγγράφων («on-going
supervision») δεν επιτρέπει τον εντοπισµό όλων των προβληµάτων που είναι
συναφή µε την ασφαλιστική δραστηριότητα. Έτσι, για παράδειγµα, ο εντοπισµός
πιθανών παρατυπιών, όπως αυτές που αφορούν στην ποιότητα των στοιχείων του
ενεργητικού, στις λογιστικές και αναλογιστικές πρακτικές, στους εσωτερικούς
ελέγχους, στην ποιότητα των κινδύνων που αναλαµβάνονται, στην αξιολόγηση
των τεχνικών αποθεµάτων, στη λειτουργική και στρατηγική διοίκηση, στις
αντασφαλιστικές σχέσεις µε τους εκχωρητές, στις δραστηριότητες in outstanding,
καθίσταται δυνατός µόνο διαµέσου των εξωτερικών επιθεωρήσεων. Κατά συνέπεια, η Εποπτική Αρχή πρέπει να έχει ευρεία εξουσία για τη διεξαγωγή των
επιθεωρήσεων και για τη συλλογή των πληροφοριών που θεωρούνται αναγκαίες.
Στην πράξη, οι προσεκτικά σχεδιασµένες επιθεωρήσεις µπορούν να παίξουν
προληπτικό ρόλο για συγκεκριµένα περιστατικά ή, σε κάθε περίπτωση, για
δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στην υπό έλεγχο εταιρεία. Όσον αφορά στην
αντασφαλιστική δραστηριότητα, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το εύρος των
πληροφοριών στη διάθεση της Εποπτικής Αρχής µπορεί να βοηθήσει, τόσο τις
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εκχωρήτριες εταιρείες όσο και τους αντασφαλιστές, στην καλύτερη οικοδόµηση
των σχέσεων µεταξύ τους. Η Εποπτική Αρχή µπορεί να "προσκαλέσει" τους µεν
και τους δε, για παράδειγµα, να µειώσουν το επίπεδο συγκέντρωσης των
εκχωρηθέντων ή αναληφθέντων κινδύνων, να ζητήσει επανένταξη των εκθέσεων,
να προτείνει καλύτερη κατανοµή των εκθέσεων ή να εντοπίσει καλύτερα τη φύση
των συµβάσεων, µε την αναφορά σε πραγµατικούς κινδύνους που αναλήφθηκαν
ή εκχωρήθηκαν.
Εποπτικοί Κανόνες
Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων
Η Εποπτική Αρχή ζητά από τους εποπτευόµενους να αναγνωρίσουν το
µέγεθος των κινδύνων που αντιµετωπίζουν, να τους αξιολογήσουν και να τους
διαχειριστούν µε αποτελεσµατικότητα. Για το σκοπό αυτόν, κάθε εποπτευόµενος
θα πρέπει να διαθέτει σε λειτουργία συστήµατα συνετού «risk management»,
κατάλληλα µε την πολυπλοκότητα, τις διαστάσεις και τη φύση της ασφαλιστικής
δραστηριότητας, ώστε να εντοπίζονται και να µετρώνται τα όρια ανοχής των
αναληφθέντων κινδύνων. Η Εποπτική Αρχή πρέπει να αναπτύσσει εποπτικές
ρυθµίσεις και κανόνες για τη συγκράτηση των κινδύνων αυτών. Αυτές οι
ρυθµίσεις και οι κανόνες δρουν προληπτικά έναντι πιθανών λαθών διαχείρισης
και δεν αποτελούν επέµβαση στη διαχείριση. Οι επιλογές διαχείρισης
εξακολουθούν να παραµένουν στην ευθύνη των διευθυντικών οργάνων της
εταιρείας.
Τεχνικά αποθέµατα
Η λεγόµενη αξιολόγηση των τεχνικών αποθεµάτων αποτελεί ένα από τα
κεντρικά σηµεία της ασφαλιστικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, η Αρχή του
ελέγχου έχει και την εξουσία και τη δυνατότητα να αξιολογεί την επάρκεια των
τεχνικών αποθεµάτων και µπορεί να ζητήσει την αύξησή τους, αν είναι
απαραίτητο. Ο προσδιορισµός των επαρκών αποθεµάτων αποτελεί την εγγύηση,
για την ικανότητα της εταιρείας να αντιµετωπίζει τις υποχρεώσεις της, που
απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες για τον ορισµό αυτό
περιλαµβάνουν τις ζηµίες που αναγγέλθηκαν, τις IBNR, τα αποθέµατα
ασφαλίστρων, τα αποθέµατα για κινδύνους που δεν έχουν επισυµβεί (provisions
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for unexpired risks), τα µαθηµατικά αποθέµατα και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο
του παθητικού. Τα πρότυπα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα τεχνικά αποθέµατα
είναι αρκετά για να καλύψουν όλες τις ζηµίες και τα έξοδα, αναµενόµενα και µη
αναµενόµενα (expected and unexpected). Οµοίως, πρέπει να χρησιµοποιούν
αξιόπιστες και αντικειµενικές µεθόδους και στόχους και, τέλος, να επιτρέπουν
την αυστηρή σύγκριση των διαφόρων αντασφαλιστών.
Η εξέταση των τεχνικών αποθεµάτων πραγµατοποιείται από την Εποπτική
Αρχή, τόσο µε εξωτερικές επιθεωρήσεις όσο και µε ελέγχους των παραστατικών.
Η Εποπτική αρχή εξασφαλίζει ότι τα πρότυπα περιλαµβάνουν τα γενικά όρια για
την αξιολόγηση των ανακτήσιµων ποσών εντός των αντασφαλιστικών
συµφωνιών, λαµβάνοντας υπόψη τη φερεγγυότητα των αντασφαλιστών και
εξετάζοντας το κατά πόσον υπάρχει ή όχι πραγµατική µεταβίβαση του κινδύνου.
Εξάλλου, εξασφαλίζεται η τήρηση αυστηρών λογιστικών αρχών για τη λογιστική
έκφραση των σχέσεων µε τους αντασφαλιστές και η αναφορά των κριτηρίων
στους λογαριασµούς αποθεµάτων που τους αφορούν.
Όπως µπορούµε εύκολα να καταλάβουµε, ο έλεγχος της τήρησης αυτής της
αρχής είναι σηµαντικό τµήµα των λειτουργιών εποπτείας. Η φερεγγυότητα κάθε
εταιρείας είναι συνάρτηση της αρχής αυτής. Στο δεύτερο µέρος, γίνεται αναφορά
στο σηµείο αυτό, µε βάση τις ιδιαιτερότητες που απαιτούνται αποκλειστικά από
τους αντασφαλιστές.
Οι επενδύσεις
Η Εποπτική Αρχή ζητά από τις εταιρείες να σέβονται τα πρότυπα που
αφορούν στην επενδυτική πολιτική, στην ποιότητα του ενεργητικού τους, στην
αξιολόγηση ή διαφοροποίηση τους, στο matching ενεργητικού - παθητικού και
στη διαχείριση του κινδύνου. Γενικά, η διαχείριση των επενδύσεων πρέπει να
πραγµατοποιείται προσεκτικά: η διαχείριση αυτή επηρεάζει την κάλυψη των
τεχνικών αποθεµάτων, το περιθώριο φερεγγυότητας και τις απαιτήσεις
ρευστότητας. Οι απαιτήσεις που αφορούν στις επενδύσεις συµπεριλαµβάνουν και
τα όρια ή τους περιορισµούς επί των πόρων που µπορούν να επενδυθούν σε
ιδιαίτερες µορφές χρηµατοδοτικών µέσων (π.χ. παράγωγα), ενώ, ταυτόχρονα,
αφορούν στο επίπεδο ρευστότητας που πρέπει να τηρηθεί. Η Εποπτική Αρχή
εξετάζει όλα τα προφίλ κινδύνου που υπεισέρχονται, τα οποία είναι: ο κίνδυνος
της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος
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διασφάλισης του ενεργητικού. Η Εποπτική Αρχή απαιτεί να ακολουθούνται
επενδυτικές διαδικασίες για τη µέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και
τον έλεγχο κάθε συναλλαγής επί του ενεργητικού, ενώ, ταυτόχρονα, απαιτεί να
ακολουθούνται αυστηρές διαδικασίες λογιστικού ελέγχου.
Εποµένως, συνάγεται από τα παραπάνω, ότι και η τήρηση αυτής της αρχής
είναι ουσιώδης για την εγγύηση τόσο της υγιούς ασφαλιστικής διαχείρισης όσο
και της φερεγγυότητας της εταιρείας.
Η επάρκεια του κεφαλαίου και η φερεγγυότητα
Η Εποπτική Αρχή οφείλει να ζητά από κάθε εταιρεία -επαναλαµβάνουµε και
από τις εταιρείες αντασφάλισης- να σέβεται τους κανόνες για τη φερεγγυότητα.
Οι κανόνες αυτοί περιλαµβάνουν οδηγίες για την επάρκεια των κεφαλαίων και
αναφέρουν τις κατάλληλες µορφές κεφαλαίου που επιτρέπουν την απορρόφηση
σηµαντικών και απρόβλεπτων απωλειών. Όπως συνάγεται µε ευκολία, οι οδηγίες
για την επάρκεια του

κεφαλαίου

αποτελούν τµήµα του

καθεστώτος

φερεγγυότητας, που περιλαµβάνει τόσο την ικανότητα των τεχνικών αποθεµάτων
να καλύπτουν όλα τα κόστη, τα σχετικά µε την επέλευση προβλεπόµενων και
απρόβλεπτων ζηµιών, όσο και την επάρκεια του κεφαλαίου για την απορρόφηση
σηµαντικών απρόβλεπτων απωλειών, µέχρις του ποσού που δεν καλύπτεται από
τα τεχνικά αποθέµατα. Η εποπτική αρχή, για το σκοπό αυτόν, πρέπει να ορίσει
µια σειρά από δείκτες προειδοποίησης, που να είναι σε θέση να ειδοποιούν για
την ανάγκη ανάληψης προληπτικής δράσης, πριν τα προβλήµατα µετατραπούν σε
απειλή για τη φερεγγυότητα της εταιρίας.
Όσον αφορά στην αντασφάλιση, για τους σκοπούς της µείωσης των
απαιτήσεων

σε

κεφάλαια,

πρέπει

να

δοθεί

ιδιαίτερη

προσοχή

στην

αποτελεσµατικότητα της πραγµατικής µεταβίβασης του υφιστάµενου σε κάθε
σύµβαση κινδύνου.
∆ιαπιστώνουµε το πώς και αυτή η αρχή, σε σχέση µε τους αντασφαλιστές,
αποτελεί ένα αποφασιστικό βήµα προς τα εµπρός στην προσέγγιση της εποπτείας
στο "solvency regime", χωρίς πλέον καµία διαφορά -ως προς την επάρκεια του
κεφαλαίου και τη φερεγγυότητα- ανάµεσα στους ασφαλιστές και τους
αντασφαλιστές.
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Η ενηµέρωση και η διαφάνεια έναντι της αγοράς
Οι απαιτήσεις διαφάνειας στις δράσεις ενηµέρωσης των εταιρειών µπορούν
να αναφέρονται τόσο στους καταναλωτές όσο και στην αγορά. Ενώ ζητείται από
τις εταιρείες ασφάλισης να τηρούν τις αρχές της ενηµέρωσης και της διαφάνειας,
τόσο απέναντι στους καταναλωτές όσο και στην αγορά, από τις εταιρείες
αντασφάλισης ζητείται µόνο η τήρηση τους σε σχέση µε την αγορά. Το
ζητούµενο είναι να έχουν όλοι οι "stakeholders" µια σαφή εικόνα της
ασφαλιστικής δραστηριότητας και της οικονοµικής κατάστασης, για να
διευκολύνεται η κατανόηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εταιρείες.
Από την τήρηση της αρχής αυτής µπορούν να προκύψουν σηµαντικές συνέπειες
για το σκοπό της προστασίας των συµφερόντων ολόκληρης της χρηµατοδοτικής
αγοράς, καθώς και για το σκοπό µιας αποτελεσµατικής, ισότιµης και σταθερής
ασφαλιστικής αγοράς. Οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν διαφανείς πληροφορίες
για την αξιολόγηση της δραστηριότητάς τους, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, µε
τρόπο προσπελάσιµο και, εποµένως, χωρίς υπερβολικό βάρος για το χρήστη. Οι
πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι διεξοδικές, ουσιαστικές, αξιόπιστες και
συγκρίσιµες, ανάµεσα στους διάφορους ασφαλιστές, και συνεκτικές µε την
πάροδο του χρόνου, και ως προς την ποσότητα αλλά και την ποιότητα. Πρέπει,
τέλος, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση στους κινδύνους και στον τρόπο
µε τον οποίο γίνεται η διαχείριση τους.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι, σε σχέση µε τις αντασφαλιστικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται παντού στον κόσµο, η αρχή αυτή θίγει ένα από τα πιο
ευαίσθητα προβλήµατα

για την αυστηρή λειτουργία του

συνόλου

της

χρηµατοοικονοµικής και ασφαλιστικής αγοράς.
Οι απάτες και η νοµοθεσία κατά του ξεπλύµατος χρήµατος
Πρόκειται για δύο στόχους -στην καταπολέµηση των απατών και του
ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος (anti-money laundering)- που καλούνται να
προσέξουν ιδιαίτερα οι Εποπτικές Αρχές.
Οι ασφαλιστές και οι οικονοµικοί διαµεσολαβητές οφείλουν να λάβουν τα
απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο και την παρεµπόδιση των
ασφαλιστικών απατών και του ξεπλύµατος του βρώµικου χρήµατος. Κάτι τέτοιο
απαιτεί την τήρηση υψηλών προτύπων ακεραιότητας στις εργασίες, επαρκείς
διαδικασίες ελέγχου και συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων. Η
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συνεργασία ανάµεσα στις αρχές εποπτείας είναι αποφασιστικής σηµασίας για την
επίτευξη των δύο αυτών στόχων.

9.3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι προεκτεθείσες αρχές IAIS της ασφαλιστικής Εποπτείας αφορούν στο
ασφαλιστικό σύστηµα στο σύνολο του. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η τήρησή τους
από τις αντασφαλιστικές εταιρείες, όπως και από τις ασφαλιστικές, θα αλλάξει τη
µελλοντική προσέγγιση κάθε Εποπτικής Αρχής απέναντι στην αντασφάλιση.
Όµως, εκτός από τις αρχές αυτές και τα συµπληρώµατά τους, υπάρχουν και
εποπτικές

αρχές

και

κατευθύνσεις

που

αφορούν

συγκεκριµένα

στους

αντασφαλιστές (Standard on Supervision of Reinsurers). Οι αρχές αυτές αφορούν:
στα τεχνικά αποθέµατα, στις επενδύσεις και στη ρευστότητα, στις απαιτήσεις
οικονοµικού κεφαλαίου, στο risk management, στην corporate governance και στην
ανταλλαγή πληροφοριών.
Τα τεχνικά αποθέµατα
Η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την εκτίµηση των τεχνικών αποθεµάτων των
ασφαλιστικών εταιρειών είναι

ακόµα

πιο

έντονη στην

περίπτωση της

αντασφαλιστικής δραστηριότητας. Οι αντασφαλιστές πρέπει να προσέχουν
ιδιαίτερα:
Την εξέλιξη των αποθεµάτων, κυρίως στις συµβάσεις Excess of Loss, σε σχέση
µε την πιθανή αύξηση του κόστους λόγω πληθωρισµού ή νέων νόµων για την
αποζηµίωση των ζηµιών.
Το µεγαλύτερο χρόνο για το reporting, που µπορεί να παραταθεί περαιτέρω
λόγω είτε του διαστήµατος κοινοποίησης στον αντασφαλιστή, εκ µέρους της
εκχωρήτριας εταιρείας, είτε λόγω της διαδικασίας επανεκχώρησης.
Την ετερογένεια των στοιχείων που λαµβάνονται από τους διάφορους
εκχωρητές, που µπορεί να ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες, αποθέµατα ή
ενηµερωτικούς κώδικες. Συγκεκριµένα, οι εκχωρητές µπορεί να φιλτράρουν µε
διαφορετικό τρόπο τα στοιχεία που αποστέλλουν στους αντασφαλιστές ή µπορεί
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να αλλάζουν τη διαχείριση των ζηµιών και την πρακτική δηµιουργίας των
αποθεµάτων τους.
Όπως αναφέρθηκε αρχικά, οι καθυστερήσεις στη διαδικασία αναφοράς των
ζηµιών και η ατέλεια των πληροφοριών εκ µέρους των εκχωρητών δυσχεραίνουν
τη σύσταση των IBNR και IBNER. Αυτή ακριβώς η αβεβαιότητα δυσχεραίνει τη
διαδικασία αξιολόγησης των αποθεµάτων και µπορεί να µειωθεί εάν οι
εκχωρητές υποχρεούνται να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες χωρίς
καθυστέρηση.
Έτσι, για µία σύµβαση excess of loss, η εκχωρήτρια εταιρεία καλείται να
αποστείλει έκθεση των συσσωρευµένων απωλειών, όταν παρατηρείται υπέρβαση
ενός ορισµένου επιπέδου. Κάθε αντασφαλιστής πρέπει να παρέχει την κατάλληλη
διαφάνεια, σχετικά µε τις ίδιες τεχνικές επιδόσεις και τους κινδύνους.
Οι σχέσεις µε τις εκχωρήτριες εταιρείες πρέπει να είναι συνεχείς και µετά την
υπογραφή των συµβάσεων, µε σκοπό την παροχή της δυνατότητας στον
αντασφαλιστή να κατανοεί πλήρως τους κινδύνους που ανέλαβε και την
παρακολούθηση της πορείας τους στις αγορές. Εποµένως, οι αντασφαλιστές
πρέπει να διαθέτουν πλήρη γνώση της πολιτικής ανάληψης κινδύνων καθώς και
των διαδικασιών διαχείρισης των ζηµιών εκ µέρους των εκχωρητών. Οι
Εποπτικές αρχές, σε συνεργασία µεταξύ τους, πρέπει να ασχολούνται µε τον
έλεγχο της τήρησης αυτής της προσέγγισης εκ µέρους όλων των αντασφαλιστών.
Οι επενδύσεις και η ρευστότητα
Μια ασφαλιστική εταιρία µπορεί να πετύχει τεχνική, οικονοµική και
χρηµατοδοτική ισορροπία, δραστηριοποιούµενη και εντός των εθνικών συνόρων
της. Κατά κανόνα και παντού, οι ασφαλιστικές εταιρείες, στην πλειοψηφία τους,
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Μόνο οι µεγάλες εταιρείες
δρουν σε περισσότερες αγορές. Αντίθετα, οι αντασφαλιστικές εταιρείες κινούνται
σε διεθνές επίπεδο και δραστηριοποιούνται, κατά κανόνα, σε πολλές αγορές.
Το παθητικό τους και τα χαρτοφυλάκια ενεργητικού και κινδύνων που
διαθέτουν αποτελούν ακριβώς την έκφραση αυτής της δράσης τους σε πολλές
αγορές. Στην έκθεση στον κίνδυνο της αγοράς και των επιτοκίων, προστίθεται η
έκθεση στο συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η διαχείριση των κινδύνων αυτών πρέπει
να αντιµετωπίζεται µε µεγαλύτερη σύνεση από αυτή που χαρακτηρίζει τη
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διαχείριση µιας ασφαλιστικής εταιρείας, όχι µόνο λόγω της µεγαλύτερης
δυσκολίας του risk management, αλλά και γιατί µια αντασφαλιστική εταιρεία
είναι συχνά υποχρεωµένη να καταβάλλει αποζηµιώσεις για σηµαντικές και
απροσδόκητες ζηµίες στις εκχωρήτριες εταιρείες. Κατά συνέπεια, πρέπει να
δίνουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη προσοχή στα προβλήµατα ρευστότητας.
Πράγµατι,

πρέπει

να

διαθέτουν

διαρκώς

επαρκείς

ρευστοποιήσιµες

χρηµατοπιστωτικές επενδύσεις, σε συνδυασµό µε την υποστήριξη των άµεσα
διαθέσιµων πιστωτικών γραµµών. Εξάλλου, η χρήση του «stress testing» και του
«scenario analysis» πρέπει να είναι διαρκής, έτσι ώστε να επιτρέπει και στην
Εποπτική Αρχή την αξιολόγηση, µε προορατικό τρόπο, της επάρκειας του
κεφαλαίου, της ρευστότητας και του risk management, ώστε να µπορεί να
υποδεικνύει προληπτικά τις πρωτοβουλίες που πρέπει να υιοθετηθούν. Πράγµατι,
οι στενές σχέσεις ανάµεσα στα Εποπτικά όργανα και στους αντασφαλιστές
µπορούν να προλάβουν, τουλάχιστον εν µέρει, τον κίνδυνο χρεοκοπίας, που είναι
ιδιαίτερα υψηλός σε ορισµένες αγορές.
Οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο
Τα εποπτικά µέτρα για την ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων για τους κινδύνους
που αναλαµβάνονται, επιτρέπουν τη µείωση του κινδύνου χρεοκοπίας. Ως εκ
τούτου, το κεφάλαιο θα πρέπει να είναι ανάλογο µε το ύψος της έκθεσης στον
κίνδυνο και µε τη µεταβλητότητα της αγοράς. Όπως είναι φυσικό, η
διαφοροποίηση των κινδύνων και η διαφοροποίηση των αγορών είναι εποπτικοί
κανόνες και η τήρησή τους µπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον αντασφαλιστή
να

αντιµετωπίσει

χρησιµοποιήσει

το

ακόµα

και

κεφάλαιο.

καταστροφικούς
Έναντι

της

κινδύνους,

ασφαλιστικής

χωρίς

να

εταιρείας,

ο

αντασφαλιστής αντιµετωπίζει κινδύνους ασφάλισης, όπως οι κίνδυνοι σώρευσης,
που ενδέχεται να είναι πολύ υψηλοί. Επιπλέον, οι αντασφαλιστές εκτίθενται σε
πιστωτικό κίνδυνο έναντι των επανεκχωρητών τους. Ενίοτε, οι χρεοκοπίες των
επανεκχωρητών µπορεί να οδηγήσουν σε φαινόµενο ντόµινο και να παρασύρουν
και τον αντασφαλιστή στη χρεοκοπία. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι -ακατάλληλο
προσωπικό, απάτες, ανθρώπινα λάθη, ανεπαρκής τεχνολογία, συµβατικές
διαφορές, διαφορετική ερµηνεία των κανόνων, κλπ είναι κοινοί και για τους
ασφαλιστές και για τους αντασφαλιστές.
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Η Εποπτική Αρχή οφείλει να εξετάζει τα χαρακτηριστικά κάθε κινδύνου στον
οποίο εκτίθεται ο αντασφαλιστής, αναλύοντας τις πιθανότητες αδυναµίας
πληρωµών (default). Όπως αναφέρθηκε, το κεφάλαιο που απαιτείται πρέπει να
λαµβάνει υπόψη την έκθεση στον κίνδυνο σε προοπτικά πλαίσια, όπως αυτά που
υποδεικνύονται από το "stress test" και τη "scenario analysis".
Υπάρχουν ορισµένα διακεκριµένα διεθνή πρακτορεία που παρέχουν rating
στους αντασφαλιστές. Τα rating αυτά χρησιµοποιούνται από τις εκχωρήτριες
εταιρείες για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των αντασφαλιστών τους. Οι
Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται
από κάθε αντασφαλιστή στα πρακτορεία.
Risk management και corporate governance
Οι αρχές που πρέπει να τηρούνται σχετικά µε το risk management και την
corporate governance αφορούν ασφαλιστές και αντασφαλιστές. Ιδιαίτερα οι
αντασφαλιστές πρέπει να διαθέτουν πολιτικές και διαδικασίες που να αφορούν:
Στην ανάληψη ασφάλισης: θα πρέπει να εφαρµόζονται πολιτικές για τον
εντοπισµό των γραµµών εργασιών και των κατηγοριών κινδύνου που
αναλαµβάνονται σε κάθε αγορά. Θα πρέπει να θεσπίζονται οι κατάλληλες
διαδικασίες για την ανάληψη ασφάλισης και τον έλεγχο της αντασφαλιστικής
πολιτικής. Συγκεκριµένα, οι κατευθυντήριες γραµµές µιας τέτοιας πολιτικής
απαιτούν επαρκή πληροφόρηση για τις εκχωρήτριες εταιρείες, ως προς το
χαρακτήρα τους, τη διαχείριση τους και την πολιτική εργασιών.
Στη σώρευση των κινδύνων (τυφώνες, σεισµοί, πληµµύρες, χαλάζι,
καταστροφές προκαλούµενες από τον άνθρωπο): Ο αντασφαλιστής θα πρέπει να
εντοπίζει, να ελέγχει και να αξιολογεί κάθε συγκέντρωση κινδύνου επί των
σχετικών γραµµών και επί του χαρτοφυλακίου που εκτίθεται στο ίδιο γεγονός.
Έτσι, θεσπίζονται τα όρια για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο και, όπου απαιτείται,
ανά γραµµή εργασιών, θέτοντας όριο στο σωρευτικό αποτέλεσµα όταν
πλήττονται περισσότερες της µιας γραµµές εργασίας από το ίδιο γεγονός.
Στις καταστροφές: Όπου απαιτείται, ο αντασφαλιστής πρέπει να διαθέτει
µοντέλα αξιολόγησης των καταστροφών και η Εποπτική Αρχή να αξιολογεί τους
ελέγχους που διεξάγονται για την έκθεση του αντασφαλιστή σε καταστροφικούς
κινδύνους.
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Στα τεχνικά αποθέµατα: Οι αντασφαλιστές πρέπει να ακολουθούν πολιτικές και
διαδικασίες για τη θέσπιση ορθών τεχνικών αποθεµάτων. Ειδικότερα, πρέπει να
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των IBNR και των IBNER.
Στην επανεκχώρηση: Οι αντασφαλιστές πρέπει να ορίζουν τη στρατηγική τους για
τη διαχείριση της επανεκχώρησης, αναφέροντας τις διαδικασίες για:
• τις προσκτήσεις σε επανεκχώρηση
• την επιλογή των επανεκχωρητών, συµπεριλαµβάνοντας και την αξιολόγηση της
αξιοπιστίας τους
• τις πρόσθετες ασφάλειες που απαιτούνται
• τους ελέγχους επί του προγράµµατος επανεκχώρησης (για παράδειγµα, το reporting και τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου)
Στους όρους των συµβολαίων επανεκχώρησης: Οι αντασφαλιστές πρέπει να
εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν κάθε ειδικό όρο και τα στοιχεία
που έχουν επιπτώσεις επί του ανακτήσιµου ποσού από τον επανεκχωρητή.
Στις επενδύσεις: Οι διαδικασίες που αφορούν τις επενδύσεις πρέπει να εντοπίζουν
τις εγκεκριµένες επενδύσεις, να θεσπίζουν τα όρια για κάθε στοιχείο του
ενεργητικού, να περιγράφουν τα στοιχεία του ενεργητικού που θεωρούνται
κατάλληλα για το συµψηφισµό των κινδύνων για διαφορετικές γραµµές εργασιών,
καθώς και να περιγράφουν το πώς γίνεται η διαχείριση των διαφόρων κινδύνων. Η
πολιτική των επενδύσεων πρέπει να ορίζει τα γενικά όρια της συγκέντρωσης καθώς
και τα όρια ανά εταιρεία, όµιλο και βιοµηχανικό κλάδο. Οι εφαρµοζόµενες
διαδικασίες πρέπει να είναι τέτοιες, που να επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της πολιτικής επενδύσεων χωρίς διαρκείς λύσεις.
Η ανταλλαγή πληροφοριών
Οι Εποπτικές Αρχές των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο
αντασφαλιστής, πρέπει να κοινοποιούν µεταξύ τους κάθε πληροφορία χρήσιµη
για την εποπτεία. Ανάµεσα στο home supervisor και στο host Supervisor πρέπει
να υπάρχει στενή συνεργασία, για την ανταλλαγή πληροφοριών πέραν των
τυπικών συµφωνιών, οι οποίες είναι µεν επιθυµητές αλλά δεν πρέπει να
θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Φυ-
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σικά, κάθε "εµπιστευτική" πληροφορία πρέπει να αντιµετωπίζεται και να
θεωρείται ως "απόρρητη", χωρίς καµία κοινοποίηση σε άλλα άτοµα.
Ιδιαίτερα, ο home supervisor πρέπει να ενηµερώνει τον host supervisor για
κάθε αφαίρεση έγκρισης καθώς και για κάθε πράξη που αφορά σε ενέργειες στην
αντίστοιχη αρµόδια δικαιοδοτική αρχή. Από πλευράς του, ο host supervisor
πρέπει να ενηµερώνει τον home supervisor για κάθε συγκεκριµένη περίσταση ή
για κάθε ανησυχία που αφορά στον αντασφαλιστή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αν το σκεφτούµε καλά, η εποπτεία της αντασφαλιστικής δραστηριότητας είναι
ακόµα πιο σηµαντική από εκείνη που ασκείται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Και
αυτό, λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο της αντασφαλιστικής δραστηριότητας, χωρίς
την οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα µπορούσαν να λειτουργήσουν µε
αποτελεσµατικότητα. Η οµπρέλα ασφάλειας που προσφέρουν ως εγγύηση υγιείς
και φερέγγυες εταιρείες αντασφάλισης στις εκχωρήτριες εταιρείες, επιτρέπει τη
λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς σε πιο ανταγωνιστική βάση. Η δράση
επιλογής των κινδύνων που αποδέχονται σε αντασφάλιση οι εταιρείες, επιτρέπει
τον εντοπισµό των εταιρειών που έχουν καλύτερη διαχείριση, επηρεάζει την
τιµολογιακή πολιτική τους, καθιστά πιο ανταγωνιστική τη σχέση ανάµεσα στους
επιχειρηµατίες, αυξάνει το επίπεδο ρευστότητας και, τέλος, βοηθά τους
ασφαλιστές στην εξεύρεση κάλυψης σε τιµές που να είναι περισσότερο συνεπείς
µε τους κινδύνους που επιθυµούν να µεταβιβάσουν.
Εποµένως, αυτή η λειτουργία, που επιβάλλει υψηλά πρότυπα εποπτείας,
προσφέρει εγγυήσεις όχι µόνο στα υποκείµενα εταιρείες και stakeholders που
δρουν σε συνεργασία µε την επιµέρους εταιρεία αντασφάλισης αλλά και σε
ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστηµα. Έγκειται στις Εποπτικές Αρχές, σε στενή
συνεργασία µεταξύ τους σε όλο τον κόσµο, να εξασφαλίσουν ότι οι έλεγχοί τους
εγγυώνται την επίτευξη των στόχων αυτών.
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