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Ερώτηση 1η  

Για μία πλήρως συνεχή ισόβια ασφάλιση στον (x), δίνεται: 
 

i. Το ασφάλισμα για θάνατο από ατύχημα είναι 2000 (απαύξημα 1). 
ii. Το ασφάλισμα για θάνατο από άλλη αιτία είναι 1000 (απαύξημα 2). 

iii. Τα έξοδα πρόσκτησης είναι 50, πληρωτέα κατά την έκδοση του συμβολαίου. 
iv. Τα έξοδα διακανονισμού αποζημίωσης είναι 5% επί του ασφαλίσματος, 

πληρωτέα κατά τη χρονική στιγμή του θανάτου. 
v. Τα έξοδα διατήρησης της ασφαλιστικής σύμβασης είναι 3 ετησίως, πληρωτέα 

σε συνεχή χρόνο. 

vi. 𝜇𝑥
(1)(𝑡) = 0,004, 𝑡 > 0 

vii. 𝜇𝑥
(2)(𝑡) = 0,040, 𝑡 > 0 

viii. 𝛿 = 0,05 
 

Να υπολογιστείη αναλογιστική παρούσα αξία, κατά την έκδοση του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου, της τυχαίας μεταβλητής που αναπαριστά το κέρδος ή την απώλεια του 
ασφαλιστή για την ανωτέρω ασφάλιση. 
 

 

(Α) -446 (Β) -223 (Γ) 0 (Δ) 223 (Ε) 446 
 

 

Ερώτηση 2η  

 

Μια ισόβια ασφάλιση στον (65) έχει ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο 𝑃, ετήσιο εμπορικό 
ασφάλιστρο 𝐺, έξοδα σε κάθε έτος (και στο πρώτο) ίσα με 0,14𝑃 +  0,05𝐺, επιπλέον έξοδα 
πρώτου έτους 0,49G και επιπλέον έξοδα δεύτερου έτους 0,25𝐺. 

 
Να υπολογιστεί, στο τέλος του 1ουέτους,η αναλογιστική παρούσα αξία 
τωναναπόσβεστωνεξόδων του πρώτου και δεύτερου έτους. 
 

Δίνεται �̈�65 = 12,4287,�̈�66 = 12,0012 και 𝐸1 65 = 0,952296. 
 
 

(Α) -0,579363 P (Β) -0,453031 P (Γ) -1,278859 P (Δ) -0,965411 P (Ε) -1,075123 P 
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Οι ερωτήσεις 3 – 10 αναφέρονται στα παρακάτω δεδομένα: 

 
Ασφαλιστής τιμολογεί μία πλήρως διακριτή μικτή ασφάλιση κεφαλαίου 15.000 στον (55), 
διάρκειας 10 ετών, με πληρωμή του ασφαλίσματος στο τέλος του έτους θανάτου και περίοδο 
πληρωμής ασφαλίστρων 6 έτη. Τα έξοδα που λαμβάνει υπόψη, έχουν ως εξής: 

 
i. Έξοδα διακανονισμού αποζημίωσης: 20 πληρωτέα στο τέλος του έτους θανάτου ή στη 

λήξη (επιβίωση). 
 

ii. Έξοδα διαχείρισης της ασφαλιστικής σύμβασης: 0,5% επί του ασφαλισμένου 
κεφαλαίου, πληρωτέα στην έναρξη κάθε έτους, καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 
 

iii. Έξοδα πρόσκτησης πρώτου έτους: 40% επί του ετήσιου εμπορικού ασφαλίστρου. 
 

iv. Προμήθειες επόμενων ετών: 15% επί του ετήσιου εμπορικού ασφαλίστρου. 
 

Δίνεται:  
 

𝑖 = 3%,  𝐴
55:10|

= 0,754025,  𝐴
55:6|

= 0,840605𝐴
55:2|
  1 = 0,013973 𝐸551 = 0,964126, 

 

𝐸5510 = 0,662326, 𝑝2 55 = 0,985385�̈�57:4|̅ = 3,77731 

 

Ερώτηση 3η 

Να υπολογιστεί το ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο. 
 
 

(Α) 2590,13 (Β) 2604,32 (Γ) 2632,91 (Δ) 2694,58 (Ε) 2716,88 
 

 

Ερώτηση 4η  

Αν G είναι το ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο, να υπολογιστεί το απόθεμα αναπόσβεστων 
εξόδων πρόσκτησης στο τέλος του πρώτου έτους ασφάλισης. 

 
 

(Α) -0,18382G (Β)-0,19790G (Γ) -0,20624G (Δ) -0,21192G (Ε) -0,22693G 
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Ερώτηση 5η  

Να υπολογιστεί το απόθεμα διαχειριστικών εξόδων στο τέλος του πρώτου έτους 
ασφάλισης. 

 

 

(Α) 40,1964 (Β) 42,2541 (Γ) 44,8017 (Δ) 46,2205 (Ε) 48,7512 
 

 

 

 

Ερώτηση 6η  

Αν G  είναι το ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο,να υπολογιστεί το απόθεμα εμπορικού 
ασφαλίστρου στο τέλος του πρώτου  έτους ασφάλισης. 

 
 

(Α)0,392175 × 𝐺 − 228,004 
(Β)0,434992 × 𝐺 − 207,336 
(Γ)0,518627 × 𝐺 − 194,924 
(Δ)0,622325 × 𝐺 − 182,910 
(Ε)0,714409 × 𝐺 − 177,537 

 
 

 

Ερώτηση 7η  

Αν (𝑽𝑮)𝒕  είναι το απόθεμα εμπορικού ασφαλίστρου στο τέλος του t έτους ασφάλισης και 
G είναι το ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο, να υπολογιστεί η αξία εξαγοράς του συμβολαίου 
στο τέλος του δεύτερου έτους ασφάλισης. 

Δίνεται ο συντελεστής αξίας εξαγοράς 0,85 σε όλα τα έτη ασφάλισης. 
 
 

(Α)  1,038010× (𝑉𝐺)1 + 0,882311 × 𝐺 − 194,695 

(Β)  0,749964 × (𝑉𝐺)1 + 1,038010 × 𝐺 − 165,491 

(Γ)  0,882311 × (𝑉𝐺)1 + 0,749964 × 𝐺 − 165,488 

(Δ)  0,749964 × (𝑉𝐺)1 + 0,882311 × 𝐺 − 194,695 

(Ε)  0,882311 × (𝑉𝐺)1 + 1,038010 × 𝐺 − 194,695 
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Ερώτηση 8η  

 

 

Στο τέλος του δεύτερου έτους, ο ασφαλισμένος έχει υπόλοιπο δανείου ίσο με 500, με 

ενέχυρο την αξία εξαγοράς (𝑪𝑽)𝟐 του συμβολαίουκαι δηλώνει στον ασφαλιστή την 
αδυναμία περεταίρω καταβολής ασφαλίστρων. Ο ασφαλιστής του προτείνει την 
ελευθεροποίηση του συμβολαίου, ως εξής: πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου, κεφαλαίου 
ίσου με αυτό της αρχικής ασφάλισης και διάρκειας ίσης με τον υπολειπόμενο χρόνο της 
αρχικής ασφάλισης, καθώς και παροχή κεφαλαίου στην επιβίωση, ίσου με Κ. 

 

Να υπολογιστεί το Κ. 

 

(Α)  1,01110 × (𝐶𝑉)2 − 2497,18 

(Β)  1,09319 × (𝐶𝑉)2 − 2471,22 

(Γ)  1,17428 × (𝐶𝑉)2 − 2455,00 

(Δ)  1,25934 × (𝐶𝑉)2 − 2424,93 

(Ε)  1,40236 × (𝐶𝑉)2 − 2402,81 
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Ερώτηση 9η  

Ο ασφαλιστής θέλει να εκδώσει την αρχική ασφάλιση βάσει ενός σχήματος τροποποίησης 
του ετήσιου καθαρού ασφαλίστρου, το οποίο προβλέπει τα εξής: ασφάλιστρο πρώτου 
έτους 750 και σταθερό ασφάλιστρο 𝛽 για τα υπόλοιπα έτη της περιόδου πληρωμής 
ασφαλίστρων. 

 
Να υπολογιστεί το 𝛽. 

 
 

(Α) 2312,71 (Β) 2361,14 (Γ) 2397,35 (Δ) 2453,99 (Ε) 2480,64 
 

 

 

 

Ερώτηση 10η  

Με βάση το σχήμα  τροποποίησης του ετήσιου καθαρού ασφαλίστρου της ερώτησης 9, να 
υπολογίσετε το τροποποιημένο μαθηματικό απόθεμα στο τέλος του δεύτερου έτους 
ασφάλισης.  

 
 

(Α)  −0,690226 × 𝛽 + 4662,44 
(Β)  −0,593194 × 𝛽 + 4271,22 
(Γ)  −0,474286 × 𝛽 − 4255,00 
(Δ)  −0,359341 × 𝛽 − 4524,93 
(Ε)  −0,202365 × 𝛽 + 4473,81 
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Ερώτηση 11η  

Για μία ασφάλιση κεφαλαίου 𝟐 × 𝟏𝟎𝟒στον (40), δίνεται το ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο 
1737,84, το απόθεμα εμπορικού ασφαλίστρου στο τέλος του όγδοου έτους 11612,60, οι 
ετήσιες προμήθειες 312,81, τα ετήσια διαχειριστικά έξοδα 100,τα έξοδα διακανονισμού 
αποζημίωσης 50, η πιθανότητα 𝒒𝟒𝟖 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟕𝟖 και το τεχνικό επιτόκιο 3,5%. 

 
Να υπολογιστεί το απόθεμα ισολογισμού9 μήνες πριναπό την ένατη επέτειο του 
συμβολαίου. 

 
 

(Α) 12559,94 (Β) 12571,01 (Γ) 13045,20 (Δ) 13134,92 (Ε) 13760,41 

 

 

Ερώτηση 12η  

 

Ένας ασφαλιστής εκδίδει ένα συμβόλαιο Unit–Linked διάρκειας τριών ετών με τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

 
i. Τα ασφάλιστρα είναι €5000 στο 1ο έτος και αυξάνονται κατά €1000/έτος στα 

επόμενα έτη. 

ii. Το ασφάλιστρο του 1ουέτους επενδύεται κατά 40%, του 2ουκαι του 3ου κατά 90%.  

iii. Το bid–offer spread είναι 1,5%.  

iv. Tο ετήσιο διαχειριστικό έξοδο του ασφαλιστή είναι 0,5% επί της αξίας λογαριασμού 

και αφαιρείται από το λογαριασμό στο τέλος του έτους.  

v. Ο λογαριασμός του ασφαλισμένου αποδίδει 6% ετησίως. 
 

Να υπολογιστεί ηαξία λογαριασμού του ασφαλισμένου στο τέλος του 3ουέτους. 
 
 

(Α) 14562 (Β)14611 (Γ) 14697 (Δ) 14773 (Ε) 14859 
 

  



 

ΕΝΤΥΠΟ  

ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

 

F3W2.PR09 

 

F3W2.PR09 8/13 

 

 

Ερώτηση 13η  

Έστω συμβόλαιο μικτής ασφάλισης με τα παρακάτω στοιχεία.  

G 334,23 

P 284,24 

Vt 894,90 

Vt+1 1.218,70 

DACt 212,45 

DACt+1 198,62 

CVt 614,20 

CVt+1 918,07 

Sum 

Insured 

5.869,41 

 

Έχουμε 1 θάνατο και 30 εξαγορές σε χαρτοφυλάκιο που στοτέλος τουt έχει 200 συμβόλαια. Το 

έσοδο επενδύσεων υπολογίζεται πάνω στο άθροισμα της καθαρής υποχρέωσης (zillmer) και 

των ασφαλίστρων που πάνε στο απόθεμα. Οι θάνατοι και οι εξαγορές πληρώνονται στο τέλος 

του χρόνου.Αν το εγγυημένο επιτόκιο είναι 4,25% να υπολογιστεί το τεχνικό (θεωρητικό) 

αποτέλεσμα στο έτος t+1. 

 

Α. 2.468,99     Β. -2.468,99 Γ. 0    Δ. -5.747,83          Ε. 5.747,83 

 

 

Ερώτηση 14η  

Δίνονται, κεφάλαιο 30.000, ετήσιο ασφάλιστρο 5.000, έξοδα πρώτου έτους 4.000, απόθεμα 

τέλους 4.700,επιτόκιο 2%, πιθανότητα θανάτου  q=0,01, πιθανότητα εξαγοράς  w=0,3.Ποιο  το 

μέγιστο ποσοστό εξαγοράς πάνω στο απόθεμα ώστε να μην υπάρχει αρνητικό AS στο τέλος του 

πρώτου έτους? 

Α. 0,5104  Β. 0,5105 Γ. 0,5106 Δ. 0,5107 Ε. 0,5108 
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Ερώτηση 15η  

 

 Έστω ένα συμβόλαιο UnitLinkedπεριοδικού ασφαλίστρου διάρκειας 10 ετών. Το ετήσιο 

ασφάλιστρο είναι προκαταβλητέο, ύψους 1.000 και υπάρχει offerspread5%. Τα ποσοστά 

επένδυσης είναι 50% το πρώτο έτος, 80% το δεύτερο και 100% μετά. Στη λήξη υπάρχει εγγύηση 

του 90% των συνολικών  καταβληθέντων ασφαλίστρων που πλήρωσε ο πελάτης. 

Αν η ένταση ανατοκισμού είναι δ=2% και η διακύμανση σ2=2,00% , να βρεθεί το κόστος της 

εγγύησης στο λήξη δεδομένου ότι το συμβόλαιο θα φτάσει στη λήξη του.Δίνονται 

Ν(0,629445)=0,73547, Ν(0,182232)=0,57230, Ν(2,901335)=0,99814, Ν(2,838089)=0,99773.  

 

      Α. 206,51  Β. 1466,73 Γ. 0,31  Δ. 814,43 Ε. 2280,86 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 16η  

Έχουμε τον παρακάτω ισολογισμό 

Ενεργητικό Παθητικό 

Ομόλογα   900 ΙΚ                 200 

Μετρητά  100 Αποθέματα   800 

 

Επενδυτής ενδιαφέρεται να αγοράσει την εταιρεία και ο αναλογιστής του υπολογίζει την 

βέλτιστη εκτίμηση των υποχρεώσεων σε 950. Ποια είναι η αξία της εταιρείας που είναι 

διατεθειμένος να πληρώσει ο επενδυτής? 

 

Α. 200  Β. 50  Γ. 250  Δ. 350  Ε. 0 
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Ερώτηση 17η  

 

Στην παραπάνω άσκηση, η βέλτιστη εκτίμηση βγήκε με τις εξής χρηματοροές: 

 

Ασφάλιστρα 1.250 

Παροχές 1.875 

Έξοδα 375 

Προμήθειες 187,5 

 

Η αναμενόμενη αξία αυτών υπολογίστηκε με συνολική (για όλη την διάρκεια της 

προβολής) ακυρωσιμότητα 20% ενώ η παρούσα αξία με επιτόκιο προεξόφλησης 0%. Να 

υπολογιστεί η αξία της εταιρείας κάτω από τους παρακάτω ελέγχους ευαισθησίας: 

Α. Ποσοστιαία μείωση ακυρωσιμότητας -10% 

Β. Ποσοστιαία μείωση εξόδων -10% 

Γ. Προμήθειες 0 (μηδενισμός προμηθειών). 

  
Αξία με έξοδα -
10% 

Αξία με 
ακυρωσιμότητα -
10% 

Αξία με 
προμήθειες 0 

Α. 70 24,25 100 
Β. 75 25,25 150 
Γ. 80 26,25 200 
Δ. 85 27,25 250 
Ε. 90 28,25 300 

 

 

 

 

Ερώτηση 18η  

Εταιρεία έχει ένα προϊόν μικτής ασφάλισης και έχει στην αρχή της περιόδου 1.000 συμβόλαια. 

Ανά συμβόλαιο, το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι 30.000, το ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο 

1.420,86, το ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο 1.294,35 ενώ το απόθεμα αρχής της περιόδου είναι 

10.881,64 και τέλους 12.341,76. Η αξία εξαγοράς είναι 10.354,88. Τα αντίστοιχα ΜΕΠ είναι 

905,48 και 836,33. Οι θάνατοι στην περίοδο ήταν 2 ενώ οι ακυρώσεις ήταν 65. Το εγγυημένο 

επιτόκιο είναι 1,5% , το πραγματικό επιτόκιο της χρήσης είναι 0% ενώ δεν πληρώνονται πλέον 

προμήθειες. Να υπολογιστεί η διαφορά του τεχνικού (θεωρητικού) από το πραγματικό 

αποτέλεσμα. Το έσοδο επενδύσεων να υπολογιστεί πάνω στο άθροισμα της καθαρής 

υποχρέωσης (zillmer) και των ασφαλίστρων που πάνε στο απόθεμα. Εξαγορές και θάνατοι 

πληρώνονται στο τέλος, ενώ τα ασφάλιστρα είναι προκαταβλητέα. 

Α. 169.057,65 Β. 27.830,87 Γ. -70.613,39 Δ. 98.444,26 Ε. 267.501,91 
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Ερώτηση 19η  

Εταιρεία έχει στην αρχή του έτους 2.000 συμβόλαια με συμμετοχή στα κέρδη. Ανά συμβόλαιο 

το απόθεμα στην αρχή είναι 18.412,6 ενώ τα ΜΕΠ 548,8. Το εγγυημένο επιτόκιο είναι 0,5% 

και η απόδοση μέσα στη χρήση ήταν 2%. Τα έξοδα επενδύσεων για τον υπολογισμό του 

ΠΥΜΑ είναι 1%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δίνει 50%-100% της υπεραπόδοσης. Αν 

υπήρχαν μέσα στη χρήση ζημιές ύψους 35.727,6, τι ποσοστό από την υπεραπόδοση πρέπει να 

δώσει στους πελάτες ώστε να καλύψει αυτές τις ζημιές? 

Α. 75%  Β. 80%  Γ. 85%  Δ. 90%  Ε. 95% 

 

 

Ερώτηση 20η  

Έστω συμβόλαιο μικτής διάρκειας 10 ετών που εκδόθηκε 1/1/2010. Το κεφάλαιο είναι 50.000 

ενώ το ασφάλιστρο είναι 4.993. Να βρεθεί στο τέλος του 8ου έτους (την 31/12/2017) η καθαρή 

βέλτιστη εκτίμηση (NetBEL). Δίνονται: Έξοδα 50€ και 10% του ασφαλίστρου για κάθε έτος, 

αξία εξαγοράς 9ου έτους 43.924, πιθανότητα εξαγοράς w=0,05, πιθανότητα θανάτουq=0,01. Το 

ποσό άνω των 30.000 αντασφαλίζεται. Το αντασφάλιστρο είναι 0,015 επί του εκχωρούμενου 

κεφαλαίου. Το επιτόκιο προεξόφλησης είναι 0%.Θάνατοι και εξαγορές πληρώνονται στο τέλος 

του έτους.  

Α. 41.750,70 Β. 41.545,42 Γ. -205,28 Δ. 41.835,34 Ε. 41.340,14 

 

 

 

Ερώτηση 21η  

Αν σε συμβόλαιο το μαθηματικό απόθεμα είναι 50.000 ενώ τα ΜΕΠ 4.000 , να βρεθεί η 

καθαρή υποχρέωση (zillmer) που πρέπει να κρατηθεί κατά IFRS εάν η βέλτιστη εκτίμηση 

είναι 45.500.  

Α. 50.000  Β. 54.000 Γ. 45.500 Δ. 46.000 Ε. 46.500 

 

 

  



 

ΕΝΤΥΠΟ  

ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

 

F3W2.PR09 

 

F3W2.PR09 12/13 

 

 

Ερώτηση 22η   

Στην αρχή του έτους υπάρχουν 10.000 συμβόλαια Unit linked με κεφάλαιο θανάτου 13.000 το 

καθένα. Ο λογαριασμός επένδυσης στην αρχή του έτους είναι 15.000για το κάθε συμβόλαιο ενώ 

στο τέλος είναι 18.000. Στον θάνατο δίνεται σαν παροχή το μεγαλύτερο ποσό από το 

ασφαλισμένο κεφάλαιο και τον λογαριασμό επένδυσης. Μέσα στη χρονιά συνέβησαν 50 

θάνατοι. Αν q=0,01 να υπολογιστεί το κέρδος ή η ζημιά λόγω θνησιμότητας. 

Α. -650.000 Β. 650.000        Γ. 0       Δ. 250.000   Ε. -250.000 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 23η  

Έστω μικτή διάρκειας 15 ετών σε άτομο ηλικίας 26. Στο τέλος του 7ου έτους το συμβόλαιο 

γίνεται ελεύθερο. Για τον υπολογισμό του κεφαλαίου του ελευθέρου υπάρχουν έξοδα 2% επί 

της αξίας εξαγοράς. Να υπολογιστεί το κόστος της εγγύησης για το επόμενο έτος. Δίνονται (μαθ. 

Απόθεμα)V7 = 8.744,65 ,(ΜΕΠ)DAC7 = 708,05 , (επιβάρυνση εξαγοράς) f7 = 0,92 , 

𝛢34:7⌉=0,888214 , 𝛢35:6⌉=0,901423 , (επιτόκιο) i = 0,01 ,(μεταβλητότητα) σ = 0,05,                 N(-

0,121232) = 0,451714 , Ν(-0,070238) = 0,472002 , N(-0,120238) = 0,452147,                   Ν(-

0,071232) = 0,471607.  

Α. 163,0103 Β. 162,8121     Γ. 128,0624  Δ. 128,2259    Ε. 136,8121 
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Ερώτηση 24η  

Εταιρεία έχει τις εξής χρηματοροές για τις υποχρεώσεις της. 

 

Έτος 1 2 3 4 

Υποχρεώσεις 100 112 210 154 

 

Έχει στην κατοχή τα εξής περιουσιακά στοιχεία. Τρία ομόλογα κεφαλαίου 100 το καθένα με λήξη 

σε 2,3 και 4 χρόνια με κουπόνι 2% 3% και 4% αντίστοιχα. Ζητείται να βρεθεί ποια περιουσιακά 

στοιχεία θα πρέπει να αγοράσει σήμερα ώστε να επιτύχει πλήρη και ακριβή αντιστοίχιση των 

ροών των περιουσιακών στοιχείων με τις υποχρεώσεις (cash flow matching)? 

  

Α. μετρητά 91 και ομόλογο διάρκειας 3 ετών με κεφάλαιο 150 και κουπόνι 2,00% 
 
Β. μετρητά 88, ομόλογο διάρκειας 3 ετών με κεφάλαιο 100 και κουπόνι 3,00%, ομόλογο 

διάρκειας 4 ετών χωρίς κουπόνι με κεφάλαιο 100 
 
Γ. μετρητά 91, ομόλογο διάρκειας 3 ετών με κεφάλαιο 100 και κουπόνι 2,00%, ομόλογο 

διάρκειας 4 ετών χωρίς κουπόνι με κεφάλαιο 100 
 
Δ. μετρητά 91 και ομόλογο διάρκειας 3 ετών χωρίς κουπόνι με κεφάλαιο 50  
 

Ε.  μετρητά 88, ομόλογο διάρκειας 3 ετών με εφάλαιο 100 και κουπόνι 3,00%, ομόλογο                  
διάρκειας 4 ετών χωρίς κουπόνι με κεφάλαιο 50 


