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Όνομα:                                                 Επίθετο: 

Ημερομηνία: Πρωί:  Απόγευμα: X 

Θεματική ενότητα: 
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Θέμα 1ο 

Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας θνησιμότητας: 

x 
xl  

20 1.000 

21 903 

22 817 

23 738 

24 667 

25 603 

26 545 

27 492 

28 445 

29 402 

30 363 

 

Με τεχνικό επιτόκιο 5%. Να υπολογιστούν τα εξής: 

i. Το ενιαίο καθαρό ασφάλιστρο μικτής ασφάλισης, διάρκειας τεσσάρων ετών στον 

(23), με ασφαλισμένο κεφάλαιο 100 ν.μ., πληρωτέο στο τέλος του έτους θανάτου. 

 (1 Μονάδα) 

ii. Το ενιαίο καθαρό ασφάλιστρο πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου, διάρκειας επτά ετών 

με αναβολή τεσσάρων ετών στον (20), με ασφαλισμένο κεφάλαιο 1.000 ν.μ., 

πληρωτέο στο τέλος του έτους θανάτου. (1 Μονάδα) 

iii. Το ενιαίο καθαρό ασφάλιστρο ασφάλειας θανάτου, διάρκειας τριών ετών, 

μειούμενου ετησίως κεφαλαίου, πληρωτέου στο τέλος του έτους θανάτου και 

ασφάλιση επιβίωσης, διάρκειας τριών ετών, παροχής μιας νομισματικής μονάδας 

στο τέλος της περιόδου των τριών ετών σε περίπτωση επιβίωσης, για άτομο ηλικίας 

24 ετών.(2 μονάδες) 
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iv. Το ενιαίο καθαρό ασφάλιστρο πρόσκαιρης ασφάλισης αυξανόμενου κεφαλαίου κατά 

100 ν.μ. ετησίως (με αρχικό κεφάλαιο 100 ν.μ.) με καταβολή του ασφαλίσματος 

άμεσα κατά τη χρονική στιγμή του θανάτου, διάρκειας τριών ετών στον (26). Να 

χρησιμοποιηθεί η υπόθεση της «ομοιόμορφης κατανομής θανάτων - UDD».                           

(3 μονάδες) 

v. Το ενιαίο καθαρό ασφάλιστρο πρόσκαιρης μειούμενου κεφαλαίου συνεχώς με 

καταβολή του ασφαλίσματος άμεσα κατά τη χρονική στιγμή του θανάτου, διάρκειας 

δύο ετών στον (21). Να χρησιμοποιηθεί η υπόθεση της «ομοιόμορφης κατανομής 

θανάτων – UDD».   (3 μονάδες) 

 

 

Θέμα 2ο 

Να επιλυθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

Να αποδείξετε ότι:                                                               (1 μονάδα) 

i.   1x x x

d
a a

dx
      

ii.  x x

d
a v Ia

di
    

Ασφαλιστική εταιρεία εκδίδει ασφαλιστήριο συμβόλαιο διάρκειας δέκα ετών σε άτομο 

ηλικίας 30 ετών. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου ισχύουν: 

 Το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι 100.000 ν.μ. για το πρώτο έτος, ενώ από το 

δεύτερο έτος και μετά αυξάνει κατά 20.000 ν.μ. ετησίως.  

 Σε περίπτωση επιβίωσης του ατόμου ηλικίας 30 ετών κατά τη λήξη της 

ασφάλισης επιστρέφεται το 50% των καθαρών ασφαλίστρων που έχουν 

καταβληθεί άτοκα. 

 Σε περίπτωση θανάτου το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στο τέλος 

του έτους του θανάτου, ενώ τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται στην αρχή 

κάθε έτους. 

                    Να υπολογισθεί το ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο. (5 Μονάδες) 
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Δίνονται: 

i. 30 0,315A   

ii. 40 0,41895A   

iii. 10 30 0,7004E   

iv. 30 21,1327a   

v. 40 17,9258a   

vi.  
30

10,2276IA   

vii.  
40

10,2339IA   

 

1.1 Έστω Z    η τυχαία μεταβλητή που παριστάνει την παρούσα αξία των πληρωμών 

μιας ισόβιας ράντας ζωής με συνεχείς πληρωμές. 

Δίνονται: 

i. δ =0,03 

ii. 
0,01_ _ 0 5

0,02_ _ 5

ό t

ό t






 
 


 

Να υπολογισθεί η  Var Z .   (4 Μονάδες) 
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Θέμα 3ο 
A. Ατομο ηλικία 30 καταβάλλει  εφαπαξ το  ασφάλιστρο 20-ετους ασφάλισης επιβίωσης , η οποία 

σε περίπτωση  θανατου προβλέπει την επιστροφή του  εφαπαξ ασφαλίστρου με  επιτόκιο j 

διπλάσιο του τεχνικου ( j= 2*i). Να  δείξετε ότι το εφάπαξ ασφάλιστρο είναι 

 

𝛦′20 30 =
𝛦20 30

1 − ∑ (1 + 𝑑)𝑡+1 ∗ 𝑞30𝑡|
19
𝑡=0

 

(όπου 𝑑 =
𝑖

1+𝑖
) 

(3 Μονάδες) 

 

B. Για  μια  ειδική 3-ετη πρόσκαιρη ασφάλιση  θανάτου σε 2  ατομα ηλικίας  x και  y  , με  ετήσιο 

ασφάλιστρο πληρωτέο  για  2  χρόνια δίδονται: 

 𝑞𝑥+𝑘 = 0,02 ∗ (𝑘 + 1)  𝑘 = 0,1,2 

 𝑞𝑦+𝑘 = 1,50 ∗ 𝑞𝑥+𝑘  𝑘 = 0,1,2 

Τα  παρακάτω ασφαλισμένα κεφάλαια είναι  πληρωτέα στο  τέλος του  έτους του θανάτου. 

k 
Εάν πεθάνει ο (x) 

bk+1 
Εάν πεθάνει ο (y) 

bk+1 

0 150.000 200.000 

1 175.000 200.000 

2 200.000 200.000 
 

 Μετα    τον  θάνατο του πρώτου ατόμου η ασφάλιση θα  συνεχισθεί στο  δευτερο  άτομο. 

 Το ετησιο καθαρό ασφάλιστρο στην αρχή  του 2ου  έτος θα  καταβληθεί εάν ο (y)  είναι ζωντανός. 

Είναι  δε ίσο με  ½ του  ασφαλίστρου που θα καταβληθεί στην έναρξη της ασφάλισης. 

 Τα  ασφάλιστρα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την αρχή της ισοδυναμίας. 

 𝑖 = 0,06 

 Η τυχαια μεταβλητη Ζ αντιπροσωπευει στην έναρξη της ασφάλισης , την αναλογιστική παρούσα 

αξία των παροχών για την 3-ετη αυξανόμενη πρόσκαιρη ασφάλιση στον (x). 

Να  βρεθεί 

 
1)  Ε(Ζ)        (2 Μονάδες) 

2) Var(Z)     (2 Μονάδες) 

3) Το  ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο που πρέπει να καταβληθεί στην έναρξη της ασφάλισης                

(3 Μονάδες)  
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Θέμα 4ο 

Σε άτομο (55 3

12
) πωλείται μικτή ασφάλιση, διάρκειας 18 μηνών, ασφαλισμένου κεφαλαίου 104, 

το οποίο θα καταβληθεί στο τέλος του εξαμήνου στο οποίο θα έχει συμβεί ο θάνατος του 

ασφαλισμένου ή στη λήξη της ασφάλισης, εφόσον θα έχει επιβιώσει.Το ασφάλιστρο θα 

καταβάλλεται στην έναρξη κάθε εξαμήνου.  

 
Να υπολογιστεί το μαθηματικό απόθεμα,δέκα μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου, με 
χρήση της μεθόδου της «γραμμικής παρεμβολής». (10 μονάδες) 

 
Δίνεται: 

 
i. 𝑖 = 4% 

 

ii. Ο πίνακας θνησιμότητας: 

𝒙 55 56 57 

𝒍𝒙 909.953 903.628 896.653 

 
iii. Για τον υπολογισμό πιθανοτήτων εντός των ηλικιακών διαστημάτων της μορφής  

[𝑥, 𝑥 + 1), όπου 𝑥 = 55, 56,να γίνει χρήση της υπόθεσης «Constant Force of  

Mortality».  
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Θέμα 5ο 

Ένας ασφαλιστής πρόκειται να  εκδώσει ένα συμβόλαιο τύπου «CriticalIllnessInsurance» (CII), 

διάρκειας είκοσι ετών,σε υγιές άτομο (50). Τα ασφάλιστρα θα καταβάλλονται σε συνεχή χρόνο, 

με σταθερό ρυθμό, ενόσω ο ασφαλισμένος βρίσκεται στην κατάσταση «Healthy». Ο ασφαλιστής 

προτείνει στον πελάτη του μία από τις παρακάτω παραλλαγές: 

 

 

(1) Εφάπαξ παροχή ποσούύψους €20.000, άμεσα καταβλητέου   κατά τη χρονική στιγμή 

διάγνωσης της «κρίσιμης ασθένειας». 

(2) Εφάπαξ παροχή ποσού ύψους  €20.000,άμεσα καταβλητέου κατά τη χρονική στιγμή 

διάγνωσης της «κρίσιμης ασθένειας» και   ποσού ύψους €10.000, άμεσα καταβλητέου 

κατά τη χρονική στιγμή θανάτου του ασφαλισμένου. 

(3) Εφάπαξ παροχή ποσού ύψους €20.000, άμεσα καταβλητέου κατά τη χρονική στιγμή 

διάγνωσης της «κρίσιμης ασθένειας» ή κατά τη χρονική στιγμή θανάτου του 

ασφαλισμένου, ανάλογα με το ποιο από τα δύο ενδεχόμενα θα συμβεί πρώτο. 

(4) Εφάπαξ παροχή ποσού ύψους €20.000, άμεσα καταβλητέου κατά τη χρονική στιγμή 

διάγνωσης της «κρίσιμης ασθένειας», ποσού ύψους €30.000, άμεσα καταβλητέου κατά 

τη χρονική στιγμή θανάτου του ασφαλισμένου, εφόσον δεν έχει προηγηθεί 

αποζημίωση λόγω «κρίσιμης ασθένειας» καιποσού ύψους €10.000, άμεσα 

καταβλητέου κατά τη χρονική στιγμή θανάτου του ασφαλισμένου, εφόσον έχει 

προηγηθεί αποζημίωση λόγω «κρίσιμης ασθένειας». 

Για τη μοντελοποίηση όλων των ανωτέρω παραλλαγών της ασφάλισης τύπου CII, ο 
ασφαλιστής θα χρησιμοποιήσει το παρακάτω CII   γενικό  μοντέλο: 
 

Healthy 
0 

→ 
Critically 

Ill 
1 

↓ 

 

↓ 

Dead 
2  

Dead 
3 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
1. Για κάθε μία από τις παραπάνω παραλλαγές της ασφάλισης, να γράψετε τις 

αναλογιστικές εξισώσεις από τις οποίες θα υπολογιστεί το ετησιοποιημένο ασφάλιστρο 

(annual premium rate), σύμφωνα με την αρχή της αναλογιστικής ισοδυναμίας. Να 

χρησιμοποιήσετε τις αναλογιστικές συναρτήσεις�̅�𝑥:𝑛|
 𝑖𝑗

και �̅�𝑥:𝑛|
 𝑖𝑗

.  (2,5 μονάδες) 

2. Να υπολογίσετε ταετησιοποιημένα ασφάλιστρα  του 1ου ερωτήματος .(2,5 μονάδες) 

3. Για κάθε μία από τις παραπάνω παραλλαγές της ασφάλισης, να γράψετε τον τύπο του 

μαθηματικού αποθέματοςστο τέλος του δέκατου έτους ασφάλισης, υποθέτοντας ότι σ’ 

αυτή τη χρονική στιγμή ο ασφαλισμένος βρίσκεται στην κατάσταση μηδέν (0) και ένα 

(1). (2,5 μονάδες) 

4. Να υπολογίσετε τα μαθηματικά αποθέματα του 3ου ερωτήματος . (2,5 μονάδες) 

 
Δίνεται: 

 
i. Το ετήσιο αποτελεσματικό επιτόκιο είναι 5%.  

ii. Οι παρακάτω πίνακες: 

 

t 𝑝20−𝑡 50+𝑡
00  𝑝20−𝑡 50+𝑡

01  𝑝20−𝑡 50+𝑡
02  𝑝20−𝑡 50+𝑡

03  𝑝20−𝑡 50+𝑡
11  

0 0,68222 0,15034 0,13788 0,02956 0,66485 

10 0,75055 0,13135 0,09943 0,01867 0,75283 

 
x �̅�𝑥

00 �̅�𝑥
01 �̅�𝑥

02 �̅�𝑥
03 �̅�𝑥

13 
50 13,31267 0,22409 0,12667 0,14176 0,34988 

60 10,17289 0,34249 0,16140 0,22937 0,47904 

70 6,56904 0,49594 0,18317 0,36019 0,62237 

 
 

 


