
 

 

Informazio oharra II   2009/04/1 
  
Aktuarioen II. Biltzar Iberikoa honakoek antolatu dute: Colegio de Actuarios del 
Pais Vasco/Euskal Herriko Aktuarioen Elkargoa, Col.legi D´ Actuaris de 
Catalunya, Instituto de Actuarios Españoles eta Instituto dos Actuários 
Portugueses. 
 
Batzorde Zientifikoak egoki iritzi dio honako ekarpenak egiteari: 

 
Biltzarrerako txosten praktikoak, besteak beste, honako ideia hauen 

gainean egin litezke. 
 
Aseguru-etxeek, finantza-erakundeek, aholkularitzek, instituzioek eta abarrek 
aktuarioei eskatzen dizkieten eginkizunekin bat datoz. 
 

• Nola landu eta burutzen den tarifa-berrikusketa Kaudimena IIren arabera. 
• Produktu berrien reportinga, planifikazioa eta diseinuaren gaineko ideiak. 
• Nola egin hornidura matematikoen kalkulua eta burutu proiekzio aktuarialak, 

baita negozioko parametratze-lanak, mantenukoak eta azterketa aktuariala ere, 
Kaudimena IIren arabera. 

• Istripu eta Osasun aseguruen jarraipena nola egin. 
• Nola diseinatu produktu berriak, dagozkien arriskuen ebaluaketa, aholkularitza, 

eskaintzen prestaketa eta eragiketen itxiera, Istripu eta Osasun aseguruetan. 
• Nola kontrolatu denboran, aseguru-produktuen errentagarritasuna.  Pentsio-

Planak, Aurreikuspen-Planak, eta abar. 
• Aseguru-zorro baten balioaren azterketa tekniko aktuariala nola egin. 
• Inbertsio-estrategiak nola ezarri eta nola erabaki eta koordinatu Hornidura 

Matematikoen eta Fondo Propioen zorroei dagozkien aktiboen erosketa eta 
berrikuntza ekintzak. 

• Nola garatu arrisku-kontrolerako programak, Kaudimena II ezartzeari begira. 
• Elaboración y/o revisión de la documentación técnica-normativa de 

funcionamiento para la comercialización de los productos  del negocio de 
productos de vida. 



• Funtzionamendurako dokumentazio tekniko-araudizkoa egitea eta/ edo 
berrikustea, bizitza-produktuen negozioko produktuak merkaturatzeko. 

• Zertan dautzan Embedded Value/European Embedded Value/Risk Base 
Capitalaren kalkuluen azterketa eta garapen on bat eta, Multinazional batean 
eskatzen diren reporting aktuarialak. 

• Nola prestatu Bizitza Hornidura Teknikoen nahikotasunaren jarraipen egokia 
egiteko, Oinarri Teknikoen eta indarrean dagoen araudiaren arabera 
(Kaudimena II). 

• Zertan datzan produktuen gauzatzea eta azterketa aktuariala (Profit Testing) , 
baita bere errentagarritasunaren azterketa eta jarraipena ere. 

• Zertan datzan une honetan existitzen den produktu-zorro baten azterketa 
tekniko aktuariala: dagozkion errentagarritasunak eta tarifak.  

• Zer jakin behar den produktu berrien prezio-estrategien diseinu eta garapenean 
parte-hartzeko, enpresako Zuzendaritzak zehaztutako gidalerroekiko 
koherentzia ziurtatzeko; produktu eta zerbitzuen marko legala, komertziala eta 
funtzionala, Konpainiak merkatuan duen posizioa indartzeko. 

• Konpainiako administrazioa eta ekoizpen jarduerak nola koordinatu, kudeatu eta 
kontrolatu, Europan indarrean dagoen legediaren arabera. 

• Zeintzuk diren enpresa batek dituen prozedurak, konpainiaren ekoizpena eta 
kobrantzak dagokion datarako egingo direla bermatzeko. 

• Nola sustatu balio erantsi altua duten zerbitzuak, finantza-arriskuen arloan 
Europan.  

• Eredu matematikoen garapen arloko adituekin eta sistemen garapen eta 
ezarpen arloko (ALM metodologiak, merkatu-arriskuen azterketak, kredituak eta 
eragiketak, Risk Based Capital) profesionalekin talde-lanerako iradokizunak. 

• Garpen bidean den konpainia baten produktuak eta teknikak beste herri 
batzuetan proiektatu eta ezartzeko ideiak eta, herri eta merkatu bakoitzerako 
egokitzapena.  

• Konpainiako produktuen euskarri teknikorako beharrezko bulego-tresnen 
prestaketa, garapena eta jarraipenerako iradokizunak. Ezbehar-tasaren 
azterketa teknikoa. 

• Enpresa eta kolektiboetarako Azterketa Aktuarialak garatzea eta egitea,                                                                                                          
aseguru kolektiboen gaineko eskaintzen kotizazioa eta prestazioena, bai 
arriskuenak baita aurrezkiarenak ere.  

• Egun existitzen diren eta sortuko diren laguntza aseguruetan, zerbitzuen 
kanpoko mailegu-hartzaileen sareen azterketa eta diagnostikoa zertan datzan. 

• Aginte-koadroak eta ekintza-planak definitzea eta ezartzea, erabaki operatiboak 
zein estrategikoak har ditzaten, zuzendaritza-batzorderako, eta 
zuzendaritzarako. 

• Pentsio-Plan edo EPSV batean, zer iradokiko dugu, prestazio mugatua edo 
ekarpen mugatua?  Zein kasutan jarrai dakiokeen eredu hibrido bati. 

 

 
Batzorde Zientifikoak.  
 
 
 
 
 


