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Όνομα:                                                 Επίθετο: 
Ημερομηνία: Πρωί:  Απόγευμα: X 
Θεματική ενότητα: 
 

1) 

Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας θνησιμότητας, με τερματική ηλικία τα έξι έτη: 
 

x lx 

0 1000 

1 940 

2 860 

3 760 

4 640 

5 500 
 
Με τεχνικό επιτόκιο 9%, υπολογίστε τα παρακάτω: 
 

i. Το Ενιαίο Καθαρό Ασφάλιστρο πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου διάρκειας 3 ετών στον 
(0), με ασφαλισμένο κεφάλαιο 1000, πληρωτέο στο τέλος του έτους θανάτου. (2 
μονάδες) 
 

ii. Το Ενιαίο Καθαρό Ασφάλιστρο πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου διάρκειας 3 ετών στον 
(0), με ασφαλισμένο κεφάλαιο 1000, πληρωτέο κατά τη χρονική στιγμή του θανάτου. Να 
χρησιμοποιηθεί η υπόθεση της «σταθερής έντασης θνησιμότητας (CFM)». (2 μονάδες) 
 
Υπενθύμιση: Υπό την υπόθεση της «σταθερής έντασης θνησιμότητας (CFM)», ισχύει ο 

τύπος �̅�𝑥:𝑛|̅̅ ̅
1 = ∑ 𝑣𝑘+1 𝑝𝑥𝑘 𝜇𝑥+𝑘

𝑖+𝑞𝑥+𝑘

𝛿+𝜇𝑥+𝑘

𝑛−1
𝑘=0 . 

 
iii. Το Ενιαίο Καθαρό Ασφάλιστρο ασφάλισης επιβίωσης διάρκειας 3 ετών στον (2), με 

ασφαλισμένο κεφάλαιο 700. (2 μονάδες) 
 

iv. Το Ενιαίο Καθαρό Ασφάλιστρο πρόσκαιρης ράντας ζωής διάρκειας 3 ετών στον (2), η 
οποία καταβάλει 700 στην αρχή κάθε έτους. (2 μονάδες) 
 

v. Τον αναμενόμενο χρόνο ζωής του (2). (2 μονάδες) 
 
 

2) 

Σε άτομο (6010

12
) πωλείται συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο άρχεται στην ηλικία των 62. Η 

παροχή του προγράμματος είναι 
1

2
 στην αρχή κάθε εξαμήνου, για 1,5 έτη (δηλαδή μέχρι την 

ηλικία των 63,5). Κατά την περίοδο της αναβολής, το άτομο πληρώνει το ασφάλιστρο σε δύο 
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ισόποσες δόσεις: την πρώτη δόση στην έναρξη του συμβολαίου και τη δεύτερη στο μέσο του 
χρονικού διαστήματος της αναβολής.  
 
Να υπολογιστεί: 
 

i. Το ύψος της δόσης του ασφαλίστρου.  (7 μονάδες) 
ii. Το Μαθηματικό Απόθεμα κατά τη χρονική στιγμή ακριβώς πριν από την καταβολή της 

δεύτερης δόσης του ασφαλίστρου.  (3 μονάδες) 
 
Δίνεται i=4%,  ο Πίνακας Θνησιμότητας  
 

x 60 61 62 63 

lx 10781 10183 9569 8904 
 
και ότι οι προσεγγίσεις πιθανοτήτων γίνονται με την βοήθεια της υπόθεσης της "ομοιόμορφης 
κατανομής των θανάτων (UDD)", εντός του ηλικιακού διαστήματος [60, 61), της υπόθεσης της 
"σταθερής έντασης θνησιμότητας (CFM)", εντός του ηλικιακού διαστήματος [61, 62) και της 
υπόθεσης "Balducci", εντός του ηλικιακού διαστήματος [62, 63). 
 

 

3) 

Σε άτομο (35 4

12
) πωλείται μικτή ασφάλιση διάρκειας 2 ετών, ασφαλισμένου κεφαλαίου ύψους 1, 

με πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου θανάτου στο τέλος του εξαμήνου στο οποίο 
συμβαίνει ο θάνατος και καταβολή του ασφαλίστρου εξαμηνιαίως.  
 
Να υπολογιστεί το μαθηματικό απόθεμα οκτώ μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της γραμμικής παρεμβολής. 
 
Δίνεται i=3%, ο πίνακας θνησιμότητας 
 

x 35 36 37 

lx 10000 9900 9702 
 
και ότι οι προσεγγίσεις πιθανοτήτων, εντός των ηλικιακών διαστημάτων [𝑥, 𝑥 + 1), 𝑥 = 35, 36, 
γίνονται με την βοήθεια της υπόθεσης της "ομοιόμορφης κατανομής των θανάτων (UDD)".  (10 
μονάδες) 
    
 

4) 

Α. Για δύο εσπρεσσομηχανές δίνεται: 
 

i. Η ένταση αστοχίας για τη μηχανή Ι είναι 𝜇𝛪(𝑥) =
1.8

9−𝑥
, 0 ≤ 𝑥 < 9. 
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ii. Η ένταση αστοχίας για τη μηχανή IΙ είναι 𝜇𝐼𝛪(𝑥) =
1.5

9−𝑥
, 0 ≤ 𝑥 < 9. 

iii. Οι χρόνοι μελλοντικής ζωής των δύο μηχανών είναι ανεξάρτητοι. 
 
Να υπολογιστεί η πιθανότητα η μηχανή Ι να αποτύχει πριν τη μηχανή ΙΙ.  (5 μονάδες) 
 
 
Β. Μικτή ασφάλιση διάρκειας 10 ετών στον (x), με ασφαλισμένο κεφάλαιο ύψους 1 πληρωτέο 
στο τέλος του έτους θανάτου, περιλαμβάνει πρόσθετη κάλυψη (rider), που καταβάλει κεφάλαιο 
ύψους 1 στην περίπτωση θανάτου από ατύχημα εντός των πρώτων πέντε ετών της ασφάλισης 
(επιπροσθέτως του κεφαλαίου ύψους 1 που καταβάλει η βασική ασφάλιση). Το πρόσθετο αυτό 
κεφάλαιο καταβάλλεται, επίσης, στο τέλος του έτους θανάτου.  
 
Δίνεται: 
 

i. i=3%. 
ii. Η ένταση εξόδου λόγω θανάτου από ατύχημα είναι σταθερή 0,007 σε όλο το ηλικιακό 

διάστημα [𝑥, 𝑥 + 10]. 
iii. Η ένταση εξόδου λόγω θανάτου από άλλα αίτια (πλην ατυχήματος) είναι σταθερή 

0,003 σε όλο το ηλικιακό διάστημα [𝑥, 𝑥 + 10]. 
iv. Δεν υπάρχουν άλλα αίτια εξόδου από την ασφάλιση. 

 
Να υπολογιστεί το Ενιαίο Καθαρό Ασφάλιστρο αυτής της ασφάλισης.  (5 μονάδες) 
 
 

5) 

Ένας εργοστασιάρχης απασχολεί 100 εργάτες ηλικίας 40 ετών. Σε περίπτωση θανάτου ενός 
εργάτη πριν την ηλικία των 60 ετών, ο εργοστασιάρχης οφείλει να καταβάλει στους οικείους 
του 10.000 στο τέλος του έτους θανάτου, ενώ σε περίπτωση θανάτου μετά την ηλικία αυτή, 
οφείλει να καταβάλει 5.000 στο τέλος του έτους θανάτου. 
 
Με χρήση της κανονικής κατανομής, να υπολογιστεί προσεγγιστικά το κεφάλαιο που πρέπει να 
σχηματίσει σήμερα ο εργοστασιάρχης, προκειμένου να έχει την βεβαιότητα, κατά τουλάχιστον 
95%, ότι θα ανταποκριθεί στην ανωτέρω υποχρέωση.  (10 μονάδες) 
 
Δίνεται: 
 

i. 𝐴40 = 0,16132,  𝐴60 = 0,36913,  𝐴40:20|̅̅ ̅̅̅
        1 = 0,27414. 

ii. 𝐴2
40 = 0,04863,  𝐴2

60 = 0,17741,  𝐴2
40:20|̅̅ ̅̅̅
        1 = 0,08548. 

iii. Οι χρόνοι μελλοντικής ζωής των εργατών είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. 
iv. 𝑃𝑟(𝑍 ≤ 1,645) = 0,95, όπου 𝛧~𝛮(0, 1). 


