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

 

Θέμα 1ο   

Α.  Μια ομάδα 1000 ατόμων (30) συστήνει ένα κεφάλαιο το οποίο θα πληρώνει 1000 στο τέλος 
του πρώτου έτους και 500 στο τέλος του δεύτερου έτους, για κάθε μέλος που θα πεθάνει εντός 
του αντίστοιχου έτους. Κάθε μέλος της ομάδας συνεισφέρει στο κεφάλαιο ένα ποσό που 
ισούται με το ενιαίο καθαρό ασφάλιστρο μιας ειδικής πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου, 
διάρκειας 2 ετών με: 

 
i. Παροχές: 

 
k 𝑏𝑘+1 
0 1000 
1 500 

 
ii. 𝑞30 = 0,00153, 𝑞31 = 0,00161 

 
iii. 𝑖 = 0,06 

 
Τελικά, η εμπειρία του κεφαλαίου είχε ως εξής: 
 

Έτος Απόδοση 
Κεφαλαίου 

Πλήθος  
θανάτων 

1 7,0% 1 
2 6,5% 1 

 
Να υπολογίσετε την πραγματική αξία του κεφαλαίου στο τέλος του 2ου έτους και να την 
συγκρίνετε με την αντίστοιχη αξία του, βάσει των υποθέσεων τιμολόγησης .  (5 μονάδες) 
 
 

Β.  Συστήνεται κεφάλαιο με σκοπό να πληρώνει 𝟏𝟎𝟒 ανά έτος, σε συνεχή χρόνο και ισοβίως 
σε κάθε μία από 100 ανεξάρτητες ζωές (x). Δίνεται: 

 
i. 𝛿 = 0,06 

 
ii. �̅�𝑥 = 0,40 

 
iii. �̅�2

𝑥 = 0,25 
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Με χρήση προσέγγισης από την κανονική κατανομή, να υπολογίσετε το ποσό που απαιτείται 
κατά τη σύσταση του κεφαλαίου, ώστε το κεφάλαιο να μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του με πιθανότητα 0,90. 
 
Δίνεται ότι  𝑃(𝒵 ≤ 1,282) = 0,90, όπου 𝒵~𝛮(0, 1).  (5 μονάδες) 
 
 
 

Θέμα 2ο   

Για μία πλήρως διακριτή ισόβια ασφάλιση κεφαλαίου 104 στον (30) δίνεται: 
 

i. Το ετήσιο ασφάλιστρο είναι π. 
 

ii. Η ζημιοσυνάρτηση 𝐿(𝜋) είναι το τυχαίο κέρδος/απώλεια του ασφαλιστή από την 
ασφάλιση, κατά την έναρξή της. 

 

iii. 𝑝47 30 = 0,50816 και 𝑝48 30 = 0,47681 
 

iv. 𝑖 = 0,06 
 
Να υπολογίσετε το ελάχιστο δυνατό ετήσιο ασφάλιστρο π΄, τέτοιο ώστε η τιμή της 𝐿(𝜋΄) να 
είναι θετική με πιθανότητα μικρότερη από 0,5.  (10 μονάδες) 
 
 
 

Θέμα 3ο   

Για τους φοιτητές που εισάγονται σε μία σχολή τριετούς φοίτησης δίνεται: 
 

i. Ο παρακάτω πίνακας: 
 

Ακαδημαϊκό 
Έτος 

Για ένα φοιτητή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, η 
πιθανότητα να: 

αποτύχει στις 
εξετάσεις του 

έτους 

παρατήσει τη σχολή 
για άλλους - πλην 

ακαδημαϊκών - 
λόγους 

τελειώσει με 
επιτυχία το 

ακαδημαϊκό έτος 
1 0,40 0,20 -- 
2 -- 0,30 -- 
3 -- -- 0,60 

 
ii. Δέκα φορές περισσότεροι φοιτητές τελειώνουν το 2ο έτος από όσους αποτυγχάνουν 

στις εξετάσεις στο 3ο έτος. 
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iii. Το πλήθος των φοιτητών που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις στο 2ο έτος είναι το 40% 
του πλήθους των φοιτητών που τελειώνουν με επιτυχία το 2ο έτος. 

 
Να υπολογίσετε την πιθανότητα ένας νέος φοιτητής να παρατήσει τη σχολή για άλλους – πλην 
ακαδημαϊκών – λόγους, προτού αποφοιτήσει.  (10 μονάδες) 
  
 
 

Θέμα 4ο 

Για μία πλήρως διακριτή μικτή ασφάλιση, διάρκειας 3 ετών, κεφαλαίου 104 στον (50) δίνεται: 
 

i. 𝑖 = 0,03 
 

ii. 103𝑞50 = 8,32 
 

iii. 103𝑞51 = 9,11 
 

iv. 104 𝑉2 50:3|̅ = 6539 

 

v. 𝐿0  είναι το τυχαίο κέρδος/απώλεια του ασφαλιστή από την ασφάλιση, κατά την έναρξή 
της. 

 

Να υπολογίσετε την 𝑉𝑎𝑟( 𝐿0 ).  (10 μονάδες) 

 
 
 

Θέμα 5ο 

A.  Για το (x) και το (y), με ανεξάρτητους υπολειπόμενους χρόνους ζωής, δίνεται 𝒒𝒙 = 𝟎, 𝟐 και 
𝒒𝒚 = 𝟎, 𝟏. 

 

α) Εξηγήστε τι σημαίνει το σύμβολο 𝑞𝑥𝑦.  (1 μονάδα) 

 
Δίνεται, επίσης, ότι οι θάνατοι κατανέμονται ομοιόμορφα εντός ακέραιων ηλικιακών 
διαστημάτων και αυτό ισχύει τόσο για το νόμο που διέπει τη θνησιμότητα του (x), όσο και 
του (y). 
  

β) Σχεδιάστε το διάγραμμα της 𝑝𝑠 𝑥 ως προς το s για 0 ≤ 𝑠 ≤ 1. Να σημειώσετε τιμές επάνω 
στους άξονες.  (2 μονάδες) 
 

γ) Να δείξετε ότι 𝑞𝑠 𝑥𝑦 = 𝑠𝑞𝑥𝑦 + 𝑔(𝑠)𝑞𝑥𝑦̅̅̅̅  και να προσδιορίσετε τη συνάρτηση 𝑔(𝑠).  (3 

μονάδες) 
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Β.  Για μία πλήρως διακριτή ετήσια ισόβια ασφάλιση κεφαλαίου 𝟏𝟎𝟑 στον (x), με περίοδο 
πληρωμής ασφαλίστρων 20 έτη, δίνεται: 

 
i. 𝑖 = 0.06 

 
ii. 𝑞𝑥+19 = 0,01254 

 
iii. Το ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο είναι 13,72 

 
iv. Το άρτιο μαθηματικό απόθεμα στο τέλος του 19ου έτους ασφάλισης είναι 342,03. 

 
Να υπολογίσετε το  103𝑃𝑥+20, δηλαδή το ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο μιας πλήρως διακριτής 
ισόβιας ασφάλισης κεφαλαίου 103 στον (x+20).  (4 μονάδες) 
 
 
 


