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Όνομα:                                                 Επίθετο: 

Ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου 2018 Πρωί:  Απόγευμα: X 

Θεματική ενότητα: Ασφαλίσεις Ζωής 

 

1. 

Α. Χαρτοφυλάκιο περιέχει ασφαλιστήρια συμβόλαια του ίδιου τύπου, όπως περιγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα, και με την ίδια ημερομηνία έναρξης: 

 

Τύπος ασφάλισης Μικτή, πληρωτέα στο τέλος του έτους 

θανάτου ή στην επιβίωση, με ετήσιο 

ασφάλιστρο καταβλητέο στην αρχή του 

έτους, καθ' όλη τη διάρκεια της 

ασφάλισης  

Διάρκεια ασφάλισης (σε έτη) 4 

Κεφάλαιο Θανάτου 10.000 

Κεφάλαιο Επιβίωσης 10.000 

Φύλο Γυναίκα 

Ηλικία (x) κατά την έναρξη του συμβολαίου 50 

Τεχνικό Επιτόκιο (i) 3% 

Θνησιμότητα Πίνακας EAE 1990 

Συντελεστής αξίας εξαγοράς 90% 

Έξοδα Πρόσκτησης (επί του 1ου Εμπορικού 

ασφαλίστρου μόνο) 25% 

Έξοδα Διαχείρισης (ετήσια, επί του Ασφαλισμένου 

Κεφαλαίου) 0,5% 

 

Για ένα ασφαλιστήριο που εμπεριέχεται στο παραπάνω χαρτοφυλάκιο, να υπολογιστούν τα 

παρακάτω: 

 

1. Το Ετήσιο Καθαρό Ασφάλιστρο, σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας.(1 μονάδα) 

2. Το Ετήσιο Εμπορικό Ασφάλιστρο, σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας.(0,5 μονάδες) 

3. Τα Άρτια Μαθηματικά Αποθέματα, στo τέλος του κάθε έτους συμβολαίου.(0,5 μονάδες) 

4. Τα Αναπόσβεστα Έξοδα Πρόσκτησης, στo τέλος του κάθε έτους συμβολαίου.(0,5 μονάδες) 

5. Οι Αξίες Εξαγοράς στα τρία πρώτα έτη συμβολαίου. Οι όροι του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου ορίζουν ως αξία εξαγοράς,για κάθε έτος συμβολαίου, το 90% της διαφοράς 

μεταξύ του άρτιου μαθηματικού αποθέματος και των αναπόσβεστων εξόδων πρόσκτησης, 

στo τέλος του έτους.  (0,5 μονάδες) 

 

Δίνεται �̈�
51:3|

= 2,9070 και �̈�
52:2|

= 1,9686. 

 

Β. Μετά από ένα έτος σε ισχύ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του ως άνω χαρτοφυλακίου, δηλαδή 

στο τέλος του 1ου έτους ασφάλισης (δεν έχει καταβληθεί ακόμα το εμπορικό ασφάλιστρο του 2ου 

έτους), ο ασφαλιστής θέλει να υπολογίσει την υποχρέωσή του για σχηματισμό αποθέματος, που 
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προκύπτει από το ως άνω χαρτοφυλάκιο. Για το σκοπό αυτό προτίθεται να χρησιμοποιήσει τη 

μέθοδο των χρηματοροών, λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους: 

 

    Έτος συμβολαίου (t) 

 

  1 2 3 4 

Καμπύλη Επιτοκίων Forwardrates - 0,0100 0,0090 0,0080 

Πληθωρισμός (ετήσιος) 2%         

Θνησιμότητα Πίνακας EAE 2012   

   Πιθανότητα Εξαγοράς   - 0,2000 0,1500 0,0300 

Προμήθειες (ετήσιες, επί του εμπορικού 

ασφαλίστρου) 7%         

Έξοδα Διαχείρισης (ετήσια, επί του 

Ασφαλισμένου Κεφαλαίου) 0,70%         

Πλήθος συμβολαίων εν ισχύ στο τέλος του 

1ου έτους ασφάλισης 700         

 

Να υπολογιστεί η βέλτιστη εκτίμηση του αποθέματος (best estimate reserves)για το χαρτοφυλάκιο, 

που προκύπτει με τη μέθοδο της προεξόφλησης της καθαρής χρηματοροής κάθε έτους από το μέσο 

του έτους (discounted net cashflows).  (7 μονάδες) 

 

Για την μετατροπή των πιθανοτήτων θανάτου και εξαγοράς από περιβάλλον μονού απαυξήματος σε 

περιβάλλον διπλού απαυξήματος, να χρησιμοποιηθεί η υπόθεση της ομοιόμορφης κατανομής των 

θανάτων (UDD). 

 

Δίνονται οι πίνακες θνησιμότητας: 

 

 
EAE 1990 EAE 2012 

x qx (άνδρες) qx (γυναίκες) qx (A) qx (Ρ) 

50 0,004120 0,002025 0,003381 0,003121 

51 0,004571 0,002188 0,003748 0,003446 

52 0,005075 0,002377 0,004127 0,003786 

53 0,005635 0,002598 0,004514 0,004146 

54 0,006258 0,002856 0,004921 0,004516 
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2. 

Ένας ασφαλιστής εκδίδει συμβόλαιο Unit–Linked διάρκειας 3ετών στον(55) με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 

i. Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια και σταθερά, ύψους 5.000€ καθ’ όλη την διάρκεια της 

ασφάλισης.  

ii. Το ασφάλιστρο του 1ου έτους επενδύεται κατά 95%, ενώ του 2ου και του 3ου έτους κατά 

99% (allocated premiums).  

iii. Το bid–offer spread είναι ίσο με 1%.  

iv. Tο Ετήσιο Διαχειριστικό Έξοδο (Annual Management Charge) είναι ίσο με 0,75% επί της 

Αξίας Λογαριασμού και αφαιρείται από τον Λογαριασμό στο τέλος του έτους.  

v. Σε περίπτωση θανάτου καταβάλλεται στους δικαιούχους το 110% της Αξίας Λογαριασμού, 

όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος του έτους θανάτου (μετά την χρέωση του ετήσιου 

διαχειριστικού εξόδου). 

vi. Σε περίπτωση εξαγοράς του συμβολαίου, ο Λήπτης της Ασφάλισης λαμβάνει το 99% της 

Αξίας Λογαριασμού, όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος του έτους εξαγοράς (μετά την 

χρέωση του ετήσιου διαχειριστικού εξόδου). 

vii. Στη λήξη της ασφάλισης, ο Λήπτης της Ασφάλισης λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ 

της Αξίας Λογαριασμού και των συνολικά καταβληθέντων ασφαλίστρων. 

 

Δεδομένου ότι το συμβόλαιο παραμένει εν ισχύ για 3 χρόνια, υπολογίστε τα εξής: 

 

1. Την Αξία Λογαριασμού του Ασφαλισμένου στο τέλος κάθε έτους ασφάλισης. (2 μονάδες) 

2. Το Διάνυσμα Κέρδους (Profit Vector) του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. (6,5μονάδες) 

3. Το Αναμενόμενο Διάνυσμα Κέρδους (Profit Signature) του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

(0,5μονάδες) 

4. Την Καθαρή Παρούσα Αξία Κέρδους (NPV) του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 

χρησιμοποιώντας επιτόκιο προεξόφλησης 15%. (0,5μονάδες) 

5. Το Περιθώριο Κέρδους (Profit Margin) του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. (0,5μονάδες) 

Δίνεται: 

i. Η πιθανότητα θανάτου είναι σταθερή 0,005 για όλα τα έτη ασφάλισης. 

ii. Η πιθανότητα εξαγοράς είναι 0,10 για το 1ο έτος ασφάλισης, 0,05 για το 2ο έτος και μηδέν 

για το 3ο έτος. 

iii. Για την μετατροπή των πιθανοτήτων θανάτου και εξαγοράς από περιβάλλον μονού 

απαυξήματος σε περιβάλλον διπλού απαυξήματος, να χρησιμοποιηθεί η υπόθεση της 

σταθερής έντασης θνησιμότητας (CFM). 

iv. Έξοδα 1ου έτους: 10% επί του πρώτου ασφαλίστρου και επιπλέον €150. 

Έξοδα επόμενων ετών: 0,5% επί του ασφαλίστρου. 

v. Ο Λογαριασμός του Ασφαλισμένου αποδίδει 9% ετησίως. 

vi. Ο Λογαριασμός του Ασφαλιστή αποδίδει 6% ετησίως. 

vii. Ο Ασφαλιστής δεν τηρεί αποθέματα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
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3. 

α. Ποιες είναι οι βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση ενός προϊόντος? Τι 

ιστορικά στοιχεία απαιτούνται για να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το ύψος της κάθε 

υπόθεσης? (1 μονάδα)  

 

β. Αναφέρετε 4 από τα ελάχιστα τεστ ευαισθησίας στον υπολογισμό του MCEV και σε ποιο 

επίπεδο? (1 μονάδα) 

 

γ. Έστω ότι έχουμε την τιμή μιας μετοχής που σήμερα είναι S(0). Σε ένα έτος από σήμερα αυτή 

είτε θα ανέβει κατά u είτε κατέβει κατά d. Αν η ένταση ανατοκισμού είναι r, να γράψετε την 

κινδυνουδέτερη πιθανότητα. Να αποδείξετε ότι σε περιβάλλον χωρίς κίνδυνο ισχύει ότι E(S1) = 

S(0)*er(1 μονάδα) 

 

δ. Έστω ότι έχουμε μία ισόβιο ασφάλιση περιορισμένων πληρωμών. H ηλικία στην έναρξη είναι 40 

ετών, η διάρκεια πληρωμής ασφαλίστρων είναι 20 έτη και το ασφαλισμένο κεφάλαιο 100.000. 

Υπάρχει αναλογική αντασφαλιστική σύμβαση με ποσοστό εκχώρησης 50%. Το συμβόλαιο 

βρίσκεται στο τέλος του 17ου έτους.  

 

Δίνονται: 

i. Εγγυημένο επιτόκιο 1,5% 

ii. Έξοδα τιμολόγησης: 

a. 0,1% του κεφαλαίου για όλη την διάρκεια της ασφάλισης 

b. 1% του εμπορικού ασφαλίστρου για όλη τη διάρκεια πληρωμής των ασφαλίστρων 

c. 1 ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο για έξοδα πρόσκτησης 

iii. �̈�40:20⌉ = 17,03777534 

iv. �̈�58:2⌉   = 1,978175371 

v. �̈�40 =30,17849507 

vi.  

 

Ηλικία 𝐴𝑥
1  

40 0,55401238 

58 0,70136891 

59 0,70981404 

60 0,71823389 

61 0,72661749 

 

 Να βρεθούν: 

a) Το καθαρό και εμπορικό ασφάλιστρο (1 μονάδα) 

b) Οι αξίες εξαγοράς για στο τέλος των ετών 18, 19, 20 και 21 του συμβολαίου.(2 

μονάδες) 

Ως αξία εξαγοράς ορίζεται η διαφορά του μαθηματικού αποθέματος και των ΜΕΠ, 

το ποσοστό εξαγοράς ορίζεται ως: 

Min[1 ; (1-0,01*(έτη πληρωμής ασφαλίστρων-t)] 
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Δίνονται επίσης: 

i. Έξοδα εταιρείας : 150 ανάέτος 

ii. Ετήσιος πληθωρισμός εξόδων : 1%  

iii. qx=0,005 

iv. wx=0,04 (πιθανότητα εξαγοράς) 

v. Προμήθειες αντασφαλιστικής σύμβασης : 50% 

Να καταρτιστούν: 

c) Oι αναμενόμενες χρηματορροές του ασφαλιστή και του αντασφαλιστή για τα έτη 

18, 19, 20 και 21 του συμβολαίου.(4 μονάδες) 
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4. 

Έστω ότι εταιρεία εκδίδει ασφάλεια επιβίωσης με διάρκεια 20 έτη και αρχική ηλικία του 

ασφαλισμένου 40 έτη. Στον θάνατο επιστρέφονται τα εξοφληθέντα ασφάλιστρα. Το συμβόλαιο 

γίνεται ελεύθερο μετά από 10 έτη έχοντας καταβάλλει 10 ετήσια ασφάλιστρα. Κατά τον 

υπολογισμό των κεφαλαίων ελευθέρου η αξία εξαγοράς που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό 

μειώνεται κατά 2%. Έστω ότι η εταιρεία έχει στο τέλος του 10ου έτους 100 συμβόλαια. Υποθέστε 

ότι δεν σχηματίζεται απόθεμα διαχειριστικών εξόδων κατά την ελευθεροποίηση. 

1. Να καταρτιστεί ο λογαριασμός αποτελεσμάτων για τον 11ο και 12ο χρόνο (8 μονάδες).  

2. Να εξηγήσετε τα αποτελέσματα, δικαιολογώντας για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά 

μεταξύ των 2 ετών. (2 μονάδες) 

Δίνονται:  

i. Ασφαλισμένο κεφάλαιο : 10000 

ii. �̈�40:20⌉ = 16,47259232 

iii. 𝛪𝛢40
1 : 20⌉ = 0,412860258 

iv. 𝛦40:20⌉ = 0,645019096 

v. 𝛢50
1 : 10⌉ = 0,02690929 

vi. 𝛦50:10⌉ = 0,79543292 

vii. 𝛪𝛢 : 10⌉ = 50
1 0,16234052 

viii. �̈�50:10⌉ = 9,060547483 

ix. 𝛢51
1 9⌉ =0,02550921 

x. 𝛦51:9⌉ = 0,81295855 

xi. 𝛢 : 9⌉ = 52
1 0,02387778 

xii. 𝛦52:9⌉ = 0,83104103 

xiii. Η αξία εξαγοράς στο τέλος του 10ου έτους είναι το 90% της διαφοράς του 

μαθηματικού αποθέματος και των ΜΕΠ. 

xiv. Εγγυημένο επιτόκιο = 2% 

xv. Έξοδα τιμολόγησης : 120% του εμπορικού ασφαλίστρου ως έξοδα πρόσκτησης και 

3% επί του εμπορικού ασφαλίστρου για όλη την διάρκεια της ασφάλισης 

xvi. Γίνεται 1 θάνατος ανά έτος 

xvii. Γίνονται 5 εξαγορές ανά έτος 

xviii. Έξοδα   εταιρείας = 20 το έτος ανά συμβόλαιο 

xix. Επιτόκιο εταιρείας 2% 
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5. 

Μία ασφαλιστική εταιρεία παρέχει σε εξωτερικό αναλογιστή τα εξής στοιχεία για ένα προϊόν 

πρόσκαιρης ασφάλισης: 

Έτος Πλήθος ενεργών 

συμβολαίων στο 

τέλος του έτους 

Σύνολο 

ασφαλισμένων 

κεφαλαίων στο 

τέλος του έτους 

Σύνολο 

ασφαλίστρων 

στο τέλος του 

έτους 

2015 10.014 100.000.129 10.000.121 

2016 11.255 122.550.011 13.755.055 

 

α. Εκφράστε την άποψη σας αν τα στοιχεία είναι επαρκή δικαιολογώντας την απάντηση σας 

 (3 μονάδες). 
 

Η εταιρεία παρέχει τις παρακάτω επιπλέον πληροφορίες: 

i. Κατά την διάρκεια αυτών των 2 ετών έγινε μία επανατίμολογηση και 

επαναπροώθηση του προϊόντος προσφέροντας υψηλότερες παροχές. Αυτό έφερε 

άνοδο του μέσου ασφαλίστρου αλλά και του μέσου ασφαλισμένου κεφαλαίου. 

ii. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν αρκετά με την επαναπροώθηση. 2.000 νέα συμβόλαια 

πωλήθηκαν με ετήσιο ασφάλιστρο 4,5 εκ και 30,1 εκ ασφαλισμένα κεφάλαια. 

iii. Λόγω έλλειψης χρόνου η εταιρεία δεν κατάφερε να κάνει την ετήσια ανάλυση των 

ακυρώσεων αλλά η εμπειρία της δείχνει ότι κυμαίνεται μεταξύ 3%-5% κατ’ έτος. 

 

β. Αναφέρετε τι επιπλέον ελέγχους θα κάνατε, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα και γιατί. 

Αφού κάνετε τους ελέγχους και παραθέσετε τα αποτελέσματα σας αναλύστε τι επιπλέον 

συμπεράσματα έχετε εξάγει. (5 μονάδες) 

 

Η εταιρεία πλέον δέχεται να προσφέρει αναλυτικότερες πληροφορίες (ανά συμβόλαιο) για το 

σχετικό προϊόν ώστε να μπορεί να γίνει ένας καλύτερος έλεγχος της ποιότητας και της πληρότητας 

των στοιχείων. 

 

γ. Περιγράψτε ποια είναι τα στοιχεία ανά συμβόλαιο που χρειάζονται. Τι έλεγχοι χρειάζονται σε 

αυτά ώστε να αξιολογηθεί η ποιότητα και η πληρότητα των στοιχείων. Με ποιόν τρόπο θα 

μπορούσαμε να έχουμε μία πληρέστερη ανάλυση ακυρώσεων αν έχουμε τα στοιχεία ανά 

συμβόλαιο?  (2 μονάδες) 


