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1οΘέμα 

Σε μία αναλογιστική μελέτη ενός συνταξιοδοτικού ταμείου γνωρίζουμε ότι οι ενεργοί 

ασφαλισμένοι ηλικίας 55x   ετών, την χρονική στιγμή 15t   θα ισούνται με 

 55,15 1000000Ac  , βάση προβολής επί των ασφαλισμένων.  

Θεωρώντας ότι μελλοντικές αποδοχές τους  55,15y S  ακολουθούν την 

λογαριθμοκανονική κατανομή με 16000y   και 4000y  , να υπολογίσετε το 

μελλοντικό έσοδο του ταμείου από τις εισφορές αυτών των μελών λαμβάνοντας υπόψη τα 

εξής: 

 Θεωρούμε δύο μισθολογικές βαθμίδες που ορίζονται από το 

50οποσοστημόριο. 

 Οι εισφορές καθορίζονται ως σταθερό ποσοστό επί του μισθού. Το ποσοστό 

αυτό είναι: 

 1 13%a   για την 1η  βαθμίδα 

 2 15%a   για την 2η  βαθμίδα 

Δίνεται επίσης ότι  0.2462 0.4028   . 

 

(Α) 2.27 δισ. ευρώ  (Β) 2.48 δισ. ευρώ  (Γ)1.96 δισ. ευρώ  (Δ) 2.16 δισ. ευρώ

 (Ε) 2.35 δισ. ευρώ  
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2οΘέμα 

Κατά την εξέταση ενός συνταξιοδοτικού σχήματος και υπό την παραδοχή ενός ανοιχτού 

πληθυσμού γνωρίζουμε ότι: 

 10t   11t   

65x   

  65,10 5000Ac   

  Re 65,10 2000  

  65,10 1000N   

  65,11 5500Ac   

  Re 65,11 1750  

  65,11 850N   

66x   

  66,10 6000Ac   

  Re 66,10 4500  

  66,10 600N   

  66,11 4900Ac   

  Re 66,11 ?  

  66,11 500N   

 

Επιπλέον δίνονται τα στοιχεία
*

65 0.015aq  , 
*

65 0.005i  , 65 0.03pq   και 66 60%r  . Να 

βρείτε το Re(66,11) . 

 

(Α) 3745       (Β) 4132         (Γ)5177   (Δ) 5385   (Ε) 5474  
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3οΘέμα 

Θεωρούμε πως σήμερα ο υπό εξέταση πληθυσμός μας αποτελείται από (0) 20A x  

ενεργούς ασφαλισμένους, (0) 400R   συνταξιούχους, (0) 2I x  ανίκανους, (0)W x  

χήρες και (0) 50O   ορφανά. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο πίνακας μεταβάσεων για τις χρονικές 

στιγμές 0t   και 1t   είναι σταθερός και δίνεται από την σχέση: 
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Με βάση αυτήν την προβολή και υπό την παραδοχή ενός κλειστού πληθυσμού καταλήγουμε 

πως οι ενεργοί ασφαλισμένοι την χρονική στιγμή 2t   ισούνται με (2) 1280A   και 

αντίστοιχα οι συνταξιούχοι ισούνται με (2) 496R  . Ποιό είναι το μέγεθος του αρχικού 

πληθυσμού; 

 

(Α) 2600            (Β) 2650                (Γ) 2700   (Δ) 2750   (Ε) 2800  
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4ο Θέμα 

Χρησιμοποιώντας την διαφορική εξίσωση του Zelenkaνα υπολογίσετε το μαθηματικό 

απόθεμα την χρονική στιγμή 2t  . Δίνονται (0) 0V  , 

3( ) ( ) ( ) , 0tC t S t B t t e t       και 1  . 

(    0 2 0     και    0 2 1    ) 

 

(Α) 
 2 24

17

e e  
 (Β)

 2 62

15

e e  
 (Γ)

 2 64

17

e e  
 (Δ)

 6 24

17

e e  

 (Ε)
 6 22

15

e e  
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5οΘέμα 

Σε ένα αναδιανεμητικό σύστημα δίνονται ότι   tS t e  και  
3

2

2

1

t

t

e
B t

e



, 0t  . Αν 

επιπλέον 1   να βρεθεί το 2PAYG . 

(Α)  2ln 1e    (Β)  2ln 1e 
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6ο Θέμα 

Ασφαλισμένος ηλικίας 64 ετών με 18 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1300 ευρώ 

πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Να βρεθεί η κύρια σύνταξη που θα λάβει. Δίνεται επίσης ο 

ακόλουθος πίνακας: 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

0 15 0.77% 

15.01 18 0.84% 

18.01 21 0.90% 

21.01 24 0.96% 

24.01 27 1.03% 

27.01 30 1.21% 

30.01 33 1.42% 

33.01 36 1.59% 

36.01 39 1.80% 

39.01 42 και περισσότερα 2.00% 

 

 (Α) 452.53        (Β) 474.85       (Γ) 485.19      (Δ) 493.75    (Ε)511.28  
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7οΘέμα 

Ασφαλισμένος που ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο στις 7/5/2017 σε ηλικία 30 ετών, 

πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί μετά από 35 έτη ασφάλισης σε ηλικία 65 ετών. Οι εισφορές 

που καταβάλλει για επικουρικής ασφάλισης για το ασφαλιστικό έτος j  περιγράφονται από 

την σχέση: 

 
1

600 1 1% ,    1, 2,...35
j

jCon j


     

Δίνονται επίσης 

2%    ,    1,2,...,10

3%    ,    11,...,34

0       ,     35

k

k

g k

k




 
 

 και 65

65

1 1

18.565
AF  


. Να υπολογίσετε 

την επικουρική σύνταξη που θα λάβει με βάσει το υφιστάμενο πλαίσιο υπολογισμού. Δίνεται

12m  . 

 

 (Α) 184.56          (Β)157.09  (Γ)175.23  (Δ)194.56   (Ε) 211.27  
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8ο Θέμα 

Αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης : UnitCredit 

Κανονική συνταξιοδοτική παροχή: 1% του τελικού μισθού για κάθε έτος υπηρεσίας. 

Αναλογιστικές Υποθέσεις: Το ετήσιο επιτόκιο είναι7%, η ετήσια αύξηση μισθών είναι 6%και 

δεν υπάρχει κανένα προσυνταξιοδοτικόαπαύξημα. Υποθέτουμε ότι το ένα πέμπτο των μελών 

συνταξιοδοτούνται στην ακριβή ηλικία των 62 και μετά την ηλικία των 62 μέχρι την 

υποχρεωτική ακριβή ηλικία συνταξιοδότησης των 65 η ένταση συνταξιοδότησης 

(forceofretirement)ακολουθεί τον νόμο τουGompertz: r x

x A B   , με A=0,0035 και 

Β=1,0092. Υποθέτουμε ότι οι συμμετέχοντες θα συνταξιοδοτηθούνκατά μέσο όρο στο μέσο 

κάθε έτους για ηλικίες 62,63,64  τελευταίων γενεθλίων. 

Δεδομένα για έναν εργαζόμενο: ημερομηνία γέννησης 1/1/1968 και ημερομηνία πρόσληψης 

1/1/1993με ετήσιο πρώτο μισθόστο1993: €10.000. 

Επιλεχθείσας τιμές ραντών: 

Η x χ (12)

xa  

62 9,8 

62,5 9,6 

63,5 8,7 

64,5 8,5 

65 7,6 

Τότετο κανονικό κόστος λόγω συνταξιοδότησηςτην 1/1/2019 είναι: 

 

Α. Μικρότερο του €950 

Β. Μεταξύ €950και €1.000 

Γ     Μεταξύ €1.000και €1.050 

Δ     Μεταξύ €1.050και €1.100 

Ε     Μεγαλύτερο του €1.100 
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9ο Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος EntryAgeNormal(LevelPercent)), με 

κανονική συνταξιοδοτική παροχή 1% του τελευταίουετήσιουμισθού για κάθε έτος υπηρεσίας, 

με κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη, ετήσιο επιτόκιο 7%, αύξηση μισθών για όλα 

τα έτη υπηρεσίας 5% ανά έτος, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικάαπαυξήματα και η τιμή της 

ράντας 
(12)

65 8,735a  .  

Δεδομένα για ένα συμμετέχοντα: ημερομηνία γέννησης: 1/1/1940, ημερομηνία πρόσληψης: 

1/1/1985, μισθοδοσία του 1989: €25.000, καθεστώς την 1/1/1990: ενεργός.  

Η αξία της περιουσίας την 1/1/1990 είναι €3.500. Τότε το κανονικό κόστος για το 1990 την 

1/1/1990 είναι 

 

Α. Μικρότερη του €1.350 

Β. Μεταξύ €1.350 και €1.500 

Γ.   Μεταξύ €1.500 και €1.650 

Δ.   Μεταξύ €1.650 και €1.800 

Ε.   Μεγαλύτερη του €1.800 
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10οΘέμα 
Σε συνταξιοδοτικό πλάνο, με ημερομηνία έναρξης την 1/1/1990, εφαρμόζεται η 

IndividualLevel Premium μέθοδος. Η συνταξιοδοτική παροχή είναι το 50% του μέσου μισθού 

των 3 τελευταίων ετών.  

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, ο μισθός δεν αυξάνεται, η κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης τα 65, δεν υπάρχουνπροσυνταξιοδοτικοί έξοδοι και η ράντα 
(12)

65 8,786a  . 

Τα δεδομένα για έναν εργαζόμενο είναι τα εξής: ημερομηνία γέννησης 1/1/1930, ημερομηνία 

πρόσληψης 1/1/1990.  

Μισθοδοσία του 1990την 1/1/1990: €60.000, του 1992άλλαξε την 1/1/1992 σε€80.000καιτου 

1994άλλαξε την 1/1/1994 σε€65.000. 

Το κανονικό κόστος του 1994 την 1/1/1994 είναι 

 

Α. Μικρότερη του €45.000 

Β. Μεταξύ €45.000 και €47.500 

Γ. Μεταξύ €47.500 και €50.000 

Δ. Μεταξύ €50.000και €52.000 

Ε. Μεγαλύτερη του €52.000 
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11οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο, με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2018, εφαρμόζεται η 

IndividualLevel Premium μέθοδος. Η συνταξιοδοτική παροχή είναι το 50% του τελικού 

μισθού.  

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 8%, ο μισθός δεν αυξάνεται, η κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης τα 65 και δεν υπάρχουνπροσυνταξιοδοτικάαπαυξήματα. 

Τα δεδομένα για έναν εργαζόμενο είναι τα εξής: ημερομηνία γέννησης 1/1/1983, ημερομηνία 

πρόσληψης 1/1/2018, μισθοδοσία για το 2018: €24.000.  

Η ράντα 
(12)

65a  ισούται με 8,1958 αν το επιτόκιο είναι 8% και με 9,3452 αν το επιτόκιο είναι 

6%.Αν το επιτόκιο μετά το 2018 αλλάξει σε 6% τότε η αύξηση στην αναλογιστική 

υποχρέωση, την 1/1/2019,  λόγω της μεταβολής των αναλογιστικών υποθέσεων, είναι 

 

Α. Μικρότερη του €560 

Β. Μεταξύ €560 και €615 

Γ. Μεταξύ €615 και €670 

Δ. Μεταξύ €670 και €725 

Ε. Μεγαλύτερη του €725 
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12οΘέμα 

 
Σε συνταξιοδοτικό πλάνοεφαρμόζεται η μέθοδος FrozenInitialLiability (EntryAgeNormal). 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί 

τερματισμοί, ηλικία συνταξιοδότησης τα 65, ακάλυπτη αναλογιστική υποχρέωση την 

1/1/2018: €12.000, αξία περιουσιακών στοιχείων την 1/1/2018:  €208.800. 

Δεδομένα την 1/1/2018 για όλους τους συμμετέχοντες: 

 
 Γεωργίου Παπαδόπουλος Βασιλείου 

Ηλικία x 45 55 65 

Ετήσιαπροβαλλόμενη 

συνταξιοδοτική παροχή 

€20.000 €20.000 €20.000 

κατάσταση την 1/1/2018 Ενεργός Ενεργός Συνταξιούχος 

 

Η εισφορά για το 2018 είναι ίση με το κανονικό κόστος για το 2018την 1/1/2018,συν μια 

10ετής απόσβεσηως προς τηνακάλυπτη υποχρέωση της 1/1/2018. 

Η τιμή της ράντας 
(12)

65a =8,74.Η εισφορά για το 2018,την 1/1/2018, είναι 

 

Α. Μικρότερη του €9.000 

Β. Μεταξύ €9.000 και €10.000 

Γ.   Μεταξύ €10.000 και €11.000 

Δ.   Μεταξύ €11.000 και €12.000 

Ε.   Μεγαλύτερη του €12.000 
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13οΘέμα 

Η κανονική συνταξιοδοτική παροχή είναι €25 ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας.  

Αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης: 

Πριντο 1988: UnitCredit. 

Μετάτο 1987: Aggregate. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιοεπιτόκιο 6%, κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 και 

δεν υπάρχει κανένα προσυνταξιοδοτικόαπαύξημα.  

Τα δεδομένα για μοναδικό εργαζόμενο: ημερομηνία γέννησης 1/1/1940 και ημερομηνία 

πρόσληψης 1/1/1978.  

Αποτελέσματα αποτίμησης την 1/1/1987: 

Αναλογιστική αξία περιουσίας€6.300. 

Ακάλυπτη αναλογιστική υποχρέωση €2.500. 

Εισφορές για το 1987 πληρωτέα την 31/12/1987: €1.250. 

Δεν υπάρχει αναλογιστικό κέρδος ή ζημίαστην αναλογιστική υποχρέωσητο 1987. 

Το πραγματικό επιτόκιο στην αναλογιστική αξία της περιουσίας το 1987 ήταν 10%. 

Τότε το κανονικό κόστος για το 1988 την 1/1/1988 είναι 

 

Α. Μικρότερο του €1.700 

Β. Μεταξύ €1.700 και €1.800 

Γ     Μεταξύ €1.800 και €1.900 

Δ     Μεταξύ €1.900 και €2.000 

Ε     Μεγαλύτερη του €2.000 
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14οΘέμα 

Kανονική ηλικία συνταξιοδότησης: 

Πριν το 1989: 65. 

Μετά το 1988: 64. 

Η κανονική συνταξιοδοτική παροχή είναι €20 ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας.  

Αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης: Aggregate. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιοεπιτόκιο8%, και δεν υπάρχει κανένα 

προσυνταξιοδοτικόαπαύξημα.  

Τα δεδομένα για μοναδικό εργαζόμενο: ημερομηνία γέννησης 1/1/1934 και ημερομηνία 

πρόσληψης 1/1/1964.  

Αποτελέσματα αποτίμησης την 1/1/1989:Αναλογιστική αξία περιουσίας€10.000. 

Επιλεχθείσες τιμές ράντας:
(12)

64 8,35a  , 
(12)

65 8,14a   

Τότε η αύξηση του κανονικού κόστους για το 1989 την 1/1/1989 λόγω της αλλαγής στην 

κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι 

 

Α. Μικρότερο του €600 

Β. Μεταξύ  €600 και €650 

Γ     Μεταξύ  €650 και €700 

Δ     Μεταξύ  €700 και €750 

Ε     Μεγαλύτερο του €750 
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15οΘέμα 
 

Ημερομηνία επίδρασης πλάνου: 1/1/1990 

Κανονική συνταξιοδοτική παροχή:1% του τελευταίου μισθού για κάθε έτος υπηρεσίας.  

Παροχή πρόωρης συνταξιοδότησης: χωρίς συντελεστή μείωσης. 

Αναλογιστική μέθοδος κοστολόγησης: Aggregate. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιοεπιτόκιο 7%,αύξηση μισθού 7%,δεν υπάρχει κανένα 

προσυνταξιοδοτικόαπαύξημα και υποθέτουμε ότι οι μισοί συμμετέχοντες συνταξιοδοτούνται 

στην ακριβή ηλικία των 62 και οι υπόλοιποι στην ακριβή ηλικία των 65. 

Δεδομένα για μοναδικόσυμμετέχοντα: ημερομηνία γέννησης: 1/1/1934, ημερομηνία 

πρόσληψης: 1/1/1989, μισθοδοσία του 1989: €100.000 και είναι ενεργός την 1/1/1990. 

Επιλεχθείσες τιμές ράντας:
(12)

62 9,394a  , 
(12)

65 8,736a   

Τότετο κανονικό κόστος για το 1990 την 1/1/1990 είναι 

 

Α. Μικρότερο του €9.850 

Β. Μεταξύ €9.850 και €10.000 

Γ    Μεταξύ €10.000 και €10.150 

Δ    Μεταξύ €10.150 και €10.300 

Ε    Μεγαλύτερο του  €10.300 
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16ο Θέμα 

Κανονική συνταξιοδοτική παροχή: €10 το μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας. Κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης τα 65, επιλέξιμη πρόωρη ηλικία συνταξιοδότησης από τα 60, και υπάρχει 

συντελεστής μείωσης 3% της κεκτημένης παροχής για κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης.  

Αναλογιστικές υποθέσεις: ετήσιο επιτόκιο 7%, δεν υπάρχουν 

προσυνταξιοδοτικάαπαυξήματα, επιλεχθείσες τιμές ράντας: 
(12)

60 9,815a  , 
(12)

61 9,607a  ,  

(12)

62 9,394a  , 
(12)

63 9,178a  (12)

64 8,958a  , 
(12)

65 8,736a   και οι πιθανότητες 

συνταξιοδότησης σε κάθε ηλικία xτελευταίων γενεθλίων δίνονται στον παρακάτω πίνακα 

(υποθέτουμε ότι οι συνταξιοδοτήσεις συμβαίνουν στην αρχή του έτους) 

 

 

Ηλικία x Πιθανότητα συνταξιοδότησης 

60 20% 

61 20% 

62 50% 

63 0% 

64 0% 

65 100% 

 

Δεδομένα αποτίμησης για μοναδικό συμμετέχοντα (ενεργός την 1/1/1994): 

Ημερομηνία γέννησης: 1/1/1944, ημερομηνία πρόσληψης: 1/1/1984.  

 

Η παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών την 1/1/1994 είναι 

 

Α.     Μικρότερη του €9.000 

Β.     Μεταξύ €9.000 και €10.000 

Γ       Μεταξύ €10.000 και €11.000 

Δ      Μεταξύ €11.000 και €12.000 

Ε      Μεγαλύτερη του €12.000 
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17ο Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος UnitCredit. Η κανονική 

συνταξιοδοτική παροχή είναι €25 ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας, η κανονική 

ηλικία συνταξιοδότησης είναι στα 65 και δεν υπάρχουν 

προσυνταξιοδοτικάαπαυξήματα εκτός των θανάτων.  

Πρόωρες συνταξιοδοτικές παροχές στην ηλικίαr΄<65: συνταξιοδοτικές παροχές στην 

ηλικίαr=65μειωμένες κατά 
r-r  a

.  

Τα δεδομένα για έναν συμμετέχοντα του πλάνου είναι: ημερομηνία γέννησης: 

1/1/1958, ημερομηνία πρόσληψης: 1/1/1993, ημερομηνία συνταξιοδότησης: 

31/12/2016. 

Επιλεχθείσες συναρτήσεις μετατροπής: 

 

Η x χ 
xD  

(12)

xN  

58 440 4.160 

59 400 3.740 

60 365 3.355 

65 230 1.880 

 

Τότε για μια αναλογιστικά ισοδύναμη σύνταξη λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης 

το α είναι 

 

Α. Μικρότερη του 80% 

Β. Μεταξύ 80% και 85% 

Γ. Μεταξύ 85% και 90% 

Δ. Μεταξύ 90% και 95% 

Ε.  Μεγαλύτερη του 95% 
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18ο Θέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος UnitCredit. Η κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης είναι στα 65 και δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικάαπαυξήματα 

εκτός των θανάτων.  

Αναβαλλόμενες συνταξιοδοτικές παροχές στην ηλικίαr΄>65: κεκτημένες παροχές 

στην ηλικία των 65αυξημένες κατά %a για κάθε έτος αναβληθείσας 

συνταξιοδότησης.  

Τα δεδομένα για έναν συμμετέχοντα του πλάνου είναι: ημερομηνία γέννησης: 

1/1/1953, ημερομηνία πρόσληψης: 1/1/1983.  

Ο συμμετέχων στην ηλικία των 65 ετών κάνει μια επιλογή (όπως επιτρέπεται βάση 

σχεδίου) να αναβάλει τη συνταξιοδότηση ακριβώς ένα χρόνο. Στην αποτίμηση της 

31/12/2018, ο αναλογιστής αντιμετωπίζει  τον συμμετέχοντα ως ενεργό. 

Επιλεχθείσες συναρτήσεις μετατροπής: 

 

Η x χ 
xD  

(12)

xN  

63 440 4.160 

64 400 3.740 

65 365 3.355 

66 230 1.880 

 

Τότε για μια αναλογιστικά ισοδύναμη σύνταξη λόγω της 

αναβαλλόμενηςσυνταξιοδότησης το %a  είναι 

 

Α. Μικρότερη του 80% 

Β. Μεταξύ 80% και 85% 

Γ. Μεταξύ 85% και 90% 

Δ. Μεταξύ 90% και 95% 

E. Μεγαλύτερη του 95% 
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19οΘέμα 

Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η EntryAgeNormal(LevelDollar)μέθοδος. 

Κανονική συνταξιοδοτική παροχή: €15 το μήναγια κάθε έτος υπηρεσίας. 

Πρόωρη συνταξιοδοτική παροχή:υπάρχει συντελεστής μείωσης 2% της κεκτημένης 

παροχής για κάθε έτος πριν την ηλικία των 65. 

Αναλογιστικές υποθέσεις: ηλικία συνταξιοδότησης: 60, ετήσιο επιτόκιο 6% και δεν 

υπάρχουν προσυνταξιοδοτικάαπαυξήματα.  

Δεδομένα για μοναδικό συμμετέχοντα: ημερομηνία γέννησης 1/1/1930, ημερομηνία 

πρόσληψης 1/1/1968 και ημερομηνία συνταξιοδότησης 31/12/1988. 

Επιλεγμένες αναλογιστικές συναρτήσεις: 

 

Ηλικία x 
xD  

(12)

xN  

59 275 3.019 

60 260 2.751 

65 180 1.658 

 

Η απόλυτη τιμή του κέρδους ή ζημίας για το 1988την 1/1/1989 λόγω της πρόωρης 

συνταξιοδότησης είναι: 

 

Α. Μικρότερη του €2.000 

Β. Μεταξύ €2.000 και €4.000 

Γ    Μεταξύ €4.000 και €6.000 

Δ    Μεταξύ €6.000 και €8.000 

Ε    Μεγαλύτερη του €8.000 
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20οΘέμα 

Ετήσιο επιτόκιο 7%. 

Δεδομένα αποτίμησης για όλους τους συνταξιούχους συμμετέχοντες την 1/1/1995: 

Ημερομηνία γέννησης: Βασιλείου 1/1/1935, Γεωργίου 1/1/1930, Δημητρίου 1/1/1925. 

Μηνιαίες συνταξιοδοτικές παροχές: Βασιλείου €4.000, Γεωργίου €5.000, Δημητρίου €6.000. 

Ο Γεωργίου αποβίωσε την 31/12/1995. Δεν υπήρξαν άλλοι θάνατοι ή νέοι συνταξιούχοι το 

1995.Επιλεχθείσας τιμές ραντών: 

Η x χ (12)

xa  

60 9,81 

61 9,60 

65 8,74 

66 8,51 

70 7,60 

71 7,37 

Το κέρδος λόγω θνησιμότητας για τους συνταξιούχους συμμετέχοντες το 1995είναι: 

 

Α. Λιγότερο από€470.000 

Β. Μεταξύ €470.000 και €475.000   

Γ     Μεταξύ €475.000 και €480.000   

Δ    Μεταξύ €480.000 και €485.000   

Ε    Ζημία τουλάχιστον €485.000 
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21οΘέμα 

Έστω, ότι για συμμετέχοντα σε συνταξιοδοτικό πλάνο, ηλικίας x, με ηλικία εισόδου στο 

πλάνοτα25 έτη και ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη, ισχύει ότι το κανονικό κόστος στην 

ηλικία x σύμφωνα με την TraditionalUnitCreditμέθοδο είναι ίσο με το αντίστοιχο κανονικό 

κόστος σύμφωνα με την EntryAgeNormal(LevelDollar)μέθοδο. Αν 25 19.000N   και

65 950N  τότε το xD  είναι: 

 

Α. Μικρότερo του 300 

Β. Μεταξύ 300 και 350 

Γ.  Μεταξύ 350 και 400 

Δ.  Μεταξύ 400 και 450 

Ε.  Μεγαλύτερo του 450 
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22οΘέμα 

Κατά την έναρξη συνταξιοδοτικού πλάνου ένας συμμετέχον είναι 40 ετών με 10 έτη 

προϋπηρεσίας και το κανονικό κόστος σύμφωνα με την TraditionalUnitCredit ισούται προς 

κ% εκείνου σύμφωνα με την IndividualLevelPremium. Εάν δεν υπάρχει αίτιο εξόδου μέχρι 

την ηλικία  συνταξιοδότησης στα 65 και το επιτόκιο είναι 5%, τότε το κ% είναι:  

 

Α. Μικρότερo του 1 

Β. Μεταξύ 1 και 1,5 

Γ          Μεταξύ 1,5 και 2 

Δ.         Μεταξύ 2 και 2,5 

Ε.         Μεγαλύτερo του 2,5 

 

 

 

23οΘέμα 

 
Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος EntryAgeNormal(LevelPercent), με 

κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη, ετήσιο επιτόκιο: 7%, αύξηση μισθών: 5% ανά 

έτος και δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικάαπαυξήματα. 

Κάθε μέλος του συνταξιοδοτικούπλάνου καταβάλει εισφορά στην αρχή κάθε έτους, που 

αποτελεί ένα ποσοστό 1% στον τρέχοντα μισθό του. 

Τα δεδομένα για έναν συμμετέχοντα είναι τα εξής: ημερομηνία γέννησης 1/1/1975, 

ημερομηνία πρόσληψης 1/1/2000, μισθοδοσία για το 2000: €10.000.  

Τότε η παρούσα αξία των μελλοντικών εισφορών του συμμετέχονταστην πρόσληψη είναι: 

 

Α. Μικρότερη του €2.000 

Β. Μεταξύ €2.000 και €2.500 

Γ    Μεταξύ €2.500 και €3.000 

Δ    Μεταξύ €3.000 και €3.500 

Ε    Μεγαλύτερη του €3.500 
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24οΘέμα 
Σε έναν οργανισμό που απασχολεί εργάτες βρίσκεται σε στάσιμη κατάσταση και δέχεται 700 

νέους εργαζόμενους κάθε έτος στην ηλικία των 25 ακριβώς. Δίνονται οι τιμές 25l =95.753, 

0

25e =45,84, 65l =68.490και 
0

65e =11,95. Αν οι εργάτες συνταξιοδοτούνται στην ακριβή ηλικία 

των 65 ετών, τότε  ο  λόγος εργατών προς  συνταξιούχους  είναι 

 

 

(Α) 5,5          (Β)5    (Γ)  4,50          (Δ)  4,36  (Ε)4,2 

 
 


