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Για τις ερωτήσεις 1-3 να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω δεδομένα. 
 
Χαρτοφυλάκιο περιέχει πανομοιότυπα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με την ίδια ημερομηνία 
έναρξης, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Τύπος ασφάλισης Πλήρως διακριτή μικτή ασφάλιση, με 
ετήσιο ασφάλιστρο καταβαλλόμενο 
καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης  

Διάρκεια ασφάλισης (σε έτη) 4 

Κεφάλαιο Θανάτου 10000 

Κεφάλαιο Επιβίωσης 10000 

Φύλο Γυναίκα 

Ηλικία κατά την έναρξη του συμβολαίου 55 

Τεχνικό Επιτόκιο 4% 

Θνησιμότητα Πίνακας Ένωσης Αναλογιστών 
Ελλάδος 1990 

Συντελεστής αξίας εξαγοράς 85% 

Έξοδα Πρόσκτησης  
(επί του 1ουεμπορικού ασφαλίστρου μόνο) 

30% 

Έξοδα Διαχείρισης  
(ετήσια, επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

1% 

 
Δίνονται οι πίνακες θνησιμότητας: 
 

 
EAE 1990 EAE 2012 

x 𝒒𝒙 (άνδρες) 𝒒𝒙(γυναίκες) 𝒒𝒙(A) 𝒒𝒙(Ρ) 

55 0,006950 0,003156 0,005372 0,004921 

56 0,007719 0,003503 0,005892 0,005371 

57 0,008574 0,003904 0,006483 0,005875 

58 0,009524 0,004363 0,007152 0,006427 

59 0,010576 0,004888 0,007905 0,007047 

 

Ερωτήση 1η  

Να υπολογιστεί το Ετήσιο Εμπορικό Ασφάλιστροενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σύμφωνα με 
την αρχή της ισοδυναμίας.  
 

(Α)2199 (Β)2277 (Γ)2321 (Δ)2467 (Ε) 2584 
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Ερώτηση 2η  

Να υπολογιστούν τα Αναπόσβεστα Έξοδα Πρόσκτησης ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου,στο 
τέλος του 1ουέτουςασφάλισης. 
 
 

(Α)641 (Β)627 (Γ)608 (Δ)593 (Ε)574 

 
 
 

Ερώτηση 3η  

Να υπολογιστείη Αξία Εξαγοράς ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στο τέλος του 1ου έτους 
ασφάλισης. 
 
 

(Α) 1488 (Β) 1500 (Γ) 1523 (Δ) 1547 (Ε) 1588 

 
 

 
Επιπροσθέτως των δεδομένων που δόθηκαν για τις ερωτήσεις 1-3, για τις ερωτήσεις 4-6 να 
χρησιμοποιηθούν και τα παρακάτω: 

 
Στο τέλος του 1ουέτους ασφάλισης ο ασφαλιστής θέλει να υπολογίσει την υποχρέωσή του για 
σχηματισμό αποθέματος. Για το σκοπό αυτό προτίθεται να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο των 
χρηματοροών, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 
 

    Έτος ασφάλισης (t) 

  Παρατηρήσεις 1 2 3 4 

Καμπύλη Επιτοκίων Forward rates - 2,00% 1,50% 1,00% 

Πληθωρισμός   3,00% 3,00% 3,00% 

Θνησιμότητα Πίνακας EAE 2012     

Πιθανότητα Εξαγοράς   - 0,30 0,20 0,10 

Προμήθειες  
(επί του εμπορικού ασφαλίστρου) 

  20,00% 20,00% 20,00% 

Έξοδα Διαχείρισης  
(επί του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου) 

  1,00% 1,00% 1,00% 

Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ στο τέλος 
του 1ουέτους ασφάλισης 

1000     

 
Για την μετατροπή των πιθανοτήτων θανάτου και εξαγοράς από περιβάλλον μονού απαυξήματος 
σε περιβάλλον διπλού απαυξήματος, να χρησιμοποιηθεί η υπόθεση της ομοιόμορφης κατανομής 
των θανάτων (UDD). 
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Ερώτηση 4η  

Να υπολογιστεί το αναμενόμενο πλήθος των συμβολαίων σε ισχύ, στην έναρξη του τελευταίου 
έτους ασφάλισης. 
 
 

(Α) 741 (Β) 696 (Γ) 613 (Δ) 553 (Ε) 501 

 
 
 

Ερώτηση5η     

Να υπολογιστεί το αναμενόμενο κόστος των πληρωμών λόγω εξαγοράς ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων,στο τέλος του 3ου έτους ασφάλισης. 

 
 

(Α) 1.114.724 (Β) 935.106 (Γ) 840.931 (Δ) 798.652 (Ε) 749.341 

 
 

 

Ερώτηση 6η. 

Να υπολογιστείτο απόθεμα που πρέπει να σχηματίσει ο ασφαλιστής για το χαρτοφυλάκιοστο 
τέλος του 1ουέτους ασφάλισης, όπως προκύπτει με τη μέθοδο της προεξόφλησης της καθαρής 
χρηματοροής κάθε έτους από το μέσο του έτους. 
 
 

(Α) 2.484.111 (Β) 2.408.170 (Γ) 2.351.079 (Δ) 2.308.414 (Ε) 2.276.217 
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Για τις ερωτήσεις 7-9 να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω δεδομένα. 
 
Ένας ασφαλιστής πουλάει συμβόλαιο Unit–Linked διάρκειας 3 ετών στον (55) με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:  

 
i. Τα ασφάλιστρα είναι €3000 στο 1ο έτος και αυξάνονται κατά €1000/έτος για τα επόμενα 

έτη. 

ii. Το ασφάλιστρο του 1ουέτους επενδύεται κατά 50%, του 2ουκατά 70% και του 3ου κατά 

80%.  

iii. Το bid–offer spread είναι 3%.  

iv. Tο Ετήσιο Διαχειριστικό Έξοδο του ασφαλιστή είναι 1% επί της Αξίας Λογαριασμού και 

αφαιρείται από τον Λογαριασμό στο τέλος του έτους.  

v. Σε περίπτωση θανάτου θα καταβληθείστονασφαλειολήπτη το 105% της Αξίας 

Λογαριασμού, όπως θα έχει διαμορφωθεί στο τέλος του έτους θανάτου. 

vi. Σε περίπτωση εξαγοράς του συμβολαίου, θα καταβληθείστονασφαλειολήπτητο 95% της 

Αξίας Λογαριασμού, όπως θα έχει διαμορφωθεί στο τέλος του έτους εξαγοράς. 

vii. Στη λήξη τουσυμβολαίου, θα καταβληθείστονασφαλειολήπτητο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ 

της Αξίας Λογαριασμού και των συνολικών ασφαλίστρων. 

 
Δίνεται: 
 

i. Η πιθανότητα θανάτου στην ηλικία 55 είναι 0,0049, στην ηλικία 56 είναι 0,0054και στην 
ηλικία 57 είναι 0,0059. 

ii. Η πιθανότητα εξαγοράς είναι 0,05 για το 1ο έτος ασφάλισης και 0,15 για το 2ο έτος. 
iii. Για την μετατροπή των πιθανοτήτων θανάτου και εξαγοράς από περιβάλλον μονού 

απαυξήματος σε περιβάλλον διπλού απαυξήματος, να χρησιμοποιηθεί η υπόθεση της 
Σταθερής Έντασης Θνησιμότητας. 

iv. Τα έξοδα του ασφαλιστή είναι 20% επί του ασφαλίστρου για το 1ο έτος και 5% επί του 
ασφαλίστρου για ταεπόμεναέτη. 

v. Ο Λογαριασμός του ασφαλειολήπτηαποδίδει 12% ετησίως. 
vi. Ο Λογαριασμός του ασφαλιστή αποδίδει 4% ετησίως. 

vii. Ο ασφαλιστής δεν τηρεί αποθέματα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
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Ερώτηση 7η  

Να υπολογιστεί η Αξία Λογαριασμού του ασφαλειολήπτη στο τέλος του 2ουέτους. 
 
 

(Α) 5.116 (Β) 4.800 (Γ) 4.691 (Δ) 4.372 (Ε) 4.085 

 
 
 

Ερώτηση 8η  

Να υπολογιστεί η Καθαρή Παρούσα Αξία Κέρδους (NPV) του ασφαλιστή, χρησιμοποιώντας 
επιτόκιο προεξόφλησης 5%. 
 
 

(Α) -1.089 (Β) -940 (Γ) 1.038 (Δ) 1.053 (Ε) 955 

 
 
 

Ερώτηση 9η  

Να υπολογιστεί το Περιθώριο Κέρδους (Profit Margin) του ασφαλιστή. 
 
 

(Α) -10,64% (Β) -10,36% (Γ) 10,89% (Δ) 10,55% (Ε) 10,29% 
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Ερώτηση 10η  

Για μία πλήρως διακριτή ισόβια ασφάλιση θανάτου κεφαλαίου 105, με περίοδο πληρωμής 
ασφαλίστρων 15 έτη, δίνεται: 
 

i. Το Ετήσιο Εμπορικό Ασφάλιστρο, υπολογισμένο με την «αρχή της αναλογιστικής 
ισοδυναμίας», είναι 4.669,95. 
 

ii. 105𝐴𝑥 = 51.481,97 
 

iii. �̈�
𝑥:15|

= 11,35 

 
iv. 𝑑 = 0,02913 

 
v. Ο ασφαλιστής πληρώνει τα έξοδα που προκύπτουν από την ασφάλιση, στην έναρξη κάθε 

έτους. 
 

vi. Τα έξοδα που εκφράζονται ως ποσοστό του ασφαλίστρου, είναι 10% στο πρώτο έτος και 
2% στα επόμενα. 
 

vii. Επιπλέον, καταβάλλονται έξοδα Κ στο πρώτο έτος και 5 στα επόμενα, έως τον θάνατο του 
ασφαλισμένου. 

 
Να υπολογισθεί το Κ. 
 
 

(Α) 10,0 (Β) 16,5 (Γ) 23,0 (Δ) 29,5 (Ε) 36,5 
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Ερώτηση 11η  

Τα έξοδα πρόσκτησης μιας ισόβιας ασφάλισης είναι 5 στο 1οέτος και
25

12
στο 2ο.  

 
Να υπολογισθούν τα ΑναπόσβεσταΈξοδα Πρόσκτησης: 
 

i. στο τέλος του 1ου έτους (𝑡 = 1−) και  
 

ii. στην έναρξη του 2ου έτους (𝑡 = 1+). 
 

Δίνεται �̈�𝑥 = 20και 𝑣𝑝𝑥 =
24

25
. 

 
 

 
(i) (ii) 

(Α) 125

24
 

 

833

120
 

 

(Β) 125

24
 

 

175

24
 

(Γ) 155

32
 

 

2821

480
 

(Δ) 155

32
 

 

2989

480
 

(Ε) 155

32
 

 

3157

480
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Ερώτηση 12η. 

Έστω πλήρως διακριτή μικτή ασφάλιση κεφαλαίου 1440 και διάρκειας 3 ετών στον (x).  
 
Δίνεται το εμπορικό ασφάλιστρο 600, τα έξοδα του 1ου έτους 300 και των επόμενων ετών 60, το 
άρτιο μαθηματικό απόθεμα του 1ου έτους 480 και του 2ου 960, το επιτόκιο απόδοσης των 
επενδύσεων 2,5%, το αρχικό κεφάλαιο του ασφαλιστή 200και οι πιθανότητες 𝑞𝑥+𝑘 = 0,015 +
0,001𝑘, 𝑘 = 0, 1, 2. Εξαγορά του συμβολαίου δεν προβλέπεται. 
 
Να υπολογιστεί, δεδομένου ότι το συμβόλαιο είναι σε ισχύ στην αρχή κάθε έτους, το πλεόνασμα 
(surplus) στο τέλος της ασφάλισης. 
 
Η ετήσια υποχρέωση του ασφαλιστή να προσδιοριστεί με βάση το άρτιο μαθηματικό απόθεμα. 
 

 

(Α) 159,11 (Β) 172,97 (Γ) 193,53 (Δ) 209,99 (Ε) 225,08 
 

 
 

Ερώτηση 13η  

Δίνεται συμβόλαιο μικτήςασφάλειας με τα εξής. Ασφαλισμένο κεφάλαιο 20.000€, ετήσιο 

εμπορικό ασφάλιστρο 900€, η θνησιμότητας τιμολόγησης για όλες τις ηλικίες είναιqx = 0,01. 

Τα έξοδα είναι για κάθε έτος, 10% του εμπορικού ασφαλίστρου και 50€. Στο χαρτοφυλάκιο 

υπάρχουν 1000 συμβόλαια στο τέλος του t-1. Μέσα στοt συνέβησαν 2 θάνατοι και 50 

εξαγορές. Υπάρχει πλεόνασμα που προέρχεται από τις επενδύσεις και από τη θνησιμότητα.  

Αν AS(t-1)=10.000,AS(t)=11.000 και CV(t)=0,98*V(t)και η απόδοση των επενδύσεων 

είναι 2% να βρεθεί το μέρος τουπλεονάσματοςu(t) που προέρχεται από τις επενδύσεις.  

 

Α.  472  Β . 489  Γ . 572  Δ. 589  Ε. 649 
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Ερώτηση 14η  

Ο αναλογιστής παίρνει από το μηχανογραφικό σύστημα τα στοιχείαενός συμβολαίουμικτής. 

Ηλικία έναρξης 40 ετών, διάρκεια 20 έτη, ασφαλισμένο κεφάλαιο 50.000€, ημερομηνία 

έναρξης 30/2/2014. Αν δίνονται �̈�40:20⌉ = 12,5 , 𝛢40:20⌉ = 0,75 και τα έξοδα είναι 5% του 

καθαρού ασφαλίστρου να υπολογιστεί το εμπορικό ασφάλιστρο 

 

Α.  3.150   

Β.  3.158  

Γ.  Τα στοιχεία δεν είναι επαρκή   

Δ.  Τα στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα  

Ε.  Tα στοιχεία δεν είναι επαρκή και αξιόπιστα 

 

 
 

          
 
Για τις Ερωτήσεις 15 και 16 δίνονται τα εξής: 

 

Ερώτηση  15η  

Ένα προϊόν Unit Linked, διάρκειας 10 ετών και εφάπαξ ασφαλίστρου 50.000€. Το ετήσιο 

εγγυημένο επιτόκιο στη λήξη είναι 1,5% επί του ποσού που επενδύεται. Αν επενδύεται το 97% 

του ασφαλίστρου, το Β/Ο spread είναι 5% και το ακίνδυνο επιτόκιο 1% να βρεθεί σήμερα η 

παρούσα αξία του σταθερού κόστους (intrinsic value)της εγγύησης 

Α. 2.232,43  Β. 2.328,63 Γ. 2.332,43 Δ. 2.572,26 Ε. 2.576,45 

 

 

 

Ερώτηση  16η  

 

Στο ίδιο συμβόλαιο, να βρεθεί η συνολική αξία της εγγύησης (μαζί με την χρονική αξία) αν η 

μεταβλητότητα είναι σ=5%. 

Δίνονται :  

Ν(d1) = 0,40899691, N(d1) = 0,40777688, N(d2) = 0,34775771, N(d2)= 0,34891924 

 

Α. 1.938,60  Β. 1.954,26 Γ. 2.823,54 Δ. 4.271,03 Ε. 4.286,69 
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Ερώτηση 17η  

Έχουμε τα παρακάτω στοιχεία τουProfit and loss (PnL) για ένα προϊόν εφάπαξ ασφαλίστρου με 

εγγύηση 0%. Στην εξαγορά υπάρχει χρέωση 2% επί του αποθέματος ενώ τα έξοδατιμολόγησης 

είναι 5% του καθαρού ασφαλίστρου. Να βρεθεί το μέρος του τεχνικού αποτελέσματος (δεν 

λαμβάνονται υπόψη έξοδα) που προέρχεται από τις λήξεις και το μέρος που προέρχεται από τις 

εξαγορές.) 

 

Premiums 100.000€ 

Surrenders 400.000€ 

Res at start 2.000.000€ 

Res at end 1.187.075€ 

Maturities 500.000€ 

 

Αποτέλεσμα Λήξεων        Αποτέλεσμα Εξαγορών 

Α. 0    8.163,27 

Β. 4.761,90   8.163,27 

Γ. 4.761,90   0 

Δ. 0    4.761,90  

Ε. 8.163,27   4.761,90 

 
          

Ερώτηση 18η  

 
Την 1/1/2016 εταιρεία εξέδωσε συμβόλαια μικτής ασφάλισης 20ετούς διάρκειας σε ομάδα 

ανθρώπων 40 ετών. Ανά συμβόλαιο,το εμπορικό ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο 

και ανέρχεται στα 2.445,74€ ενώ το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι 50.000€. 

Την 1/1/2018 15000 συμβόλαια ήταν σε ισχύ. Κατά τη διάρκεια του 2018 συνέβησαν 52 

θάνατοι και δεν υπήρχε καμία εξαγορά. 

Τα έξοδα της τιμολόγησης είναι 0,5% του ασφαλισμένου κεφαλαίουετησίως για όλη τη 

διάρκεια της ασφάλισης. Να υπολογιστεί το κέρδος ή ζημιά του χαρτοφυλακίου λόγω 

θνησιμότητας.Δίνονται: 

�̈�40:20⌉ = 17,0377 ,�̈�42:18⌉ = 15,55391 , �̈�43:17⌉ = 14,79631 , 𝛢42:18⌉ = 0,770139, 

 𝛢43:17⌉ = 0,781335, q42= 0,004 

 

Α. -400.000  Β. -347.377 Γ. 347.377 Δ. 377.347 Ε. 400.000 
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Ερώτηση 19η  

Έστω μία ασφάλιση 20ετους αναβαλλόμενης ισόβιας μηνιαίας σύνταξης κεφαλαίου 200€ με 

επιστροφή των ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια πληρωμής των 

ασφάλιστρων.Το ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο είναι 1.885,96€ ενώ το καθαρό είναι 1.560,44€. 

Το απόθεμα στην αρχή του 8ου έτους είναι 11.338,61€ ενώ στο τέλος είναι 13.017,53€. Να 

βρεθεί, το συνολικό κόστος της εγγύησης ,αν η ένταση ανατοκισμού είναι 0,2% ενώ η 

διασπορά 1%.Δίνεται qx=0,005024.(Σημείωση: Από το καθαρό ασφάλιστρο επενδύεται μόνο 

το μέρος του ασφαλίστρου που αφορά την επιβίωση και όχι το μέρος που αφορά τον θάνατο) 

 

Κόστος Εγγύησης         

Α. 174,11   

Β. 435,29   

Γ. 471,30     

Δ. 563,78   

Ε. 602,82    

 
 

 
 
 
 

         

 

Ερώτηση 20η  

1. Μία εταιρεία έχει τον παρακάτω ισολογισμό 

Ενεργητικό Παθητικό 

Ομόλογα 800 ΙΚ                       Υ 

Μετοχές  X Αποθέματα 1000 

 

Πόσο είναι τα X,Y αν η αξία της εταιρείας (EV) είναι 200 ενώ η βέλτιστη εκτίμηση είναι 900. 

 Χ  Υ 

Α. 100  300 

Β. 300  100 

Γ. 100  100 

Δ. 300  300  

Ε. 300  200 
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Ερώτηση 21η  

Η εταιρεία έχει ένα προϊόν πρόσκαιρης ασφάλισης και έχει στην αρχή της περιόδου 1000 

συμβόλαια. Ανά συμβόλαιο, το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι 100.000€, το ετήσιο ασφάλιστρο 

492,44€ ενώ το απόθεμα αρχής της περιόδου είναι 638,63€ και τέλους 696,56€. Τα αντίστοιχα 

ΜΕΠ είναι 63,23€ και 59,29€. Οι θάνατοι στην περίοδο ήταν 2 ενώ οι ακυρώσεις ήταν 80. Να 

υπολογιστεί το αποτέλεσμα της χρήσηςαν το επιτόκιο είναι 0% ενώ δεν πληρώνονται πλέον 

προμήθειες. 

 

Α. 228.826  Β. 230.570 Γ. 230.750 Δ. 250.370 Ε. 282.826 

 

 

 
 
 
 
 

Ερώτηση 22η  

Έστω οι παρακάτω αναμενόμενες  χρηματορροές μίας μικτής ασφάλισης, ασφαλισμένου 

κεφαλαίου 10.000€ σε άτομο ηλικίας χ.  

Έτος Ασφάλιστρα Έξοδα Εξαγορές Θάνατοι Λήξεις 

1    1.055,15    100 701,1703 100  

2        949,64    90 719,0264 90  

3        854,67    81  81 8100 
 

Ασφάλιστρα και έξοδα πληρώνονται στην αρχή του έτους ενώ τα υπόλοιπα στο τέλος. 

Υπάρχει αναλογική αντασφαλιστική σύμβαση 60/40 (ο αντασφαλιστής παίρνει το 60% του 

κινδύνου). Το αντασφάλιστρο για κάθε έτος είναι qx=0,015, qx+1=0,017, qx+2=0,02. Αν το 

ακίνδυνο επιτόκιο είναι 1% να υπολογιστεί η καθαρή υποχρέωση (NetBEL) σήμερα. 

 

Α. 6.845,35  Β. 6.962,01 Γ. 7.057,28 Δ. 7.078,68 Ε. 7.172,35 
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Ερώτηση 23η  

 
Έστω ένα συμβόλαιο επιβίωσης με συμμετοχή στα κέρδη (ΠΥΜΑ). Το εγγυημένο επιτόκιο 

είναι 2% ενώ τομαθηματικό απόθεμα στην αρχή του έτους είναι 1.000€ και στο τέλος 2.000€. 

Τα ΜΕΠ είναι αντίστοιχα 500€ και 450€. Αν η εταιρεία αποδίδει το 100% της υπεραπόδοσης, 

να βρεθεί το ΠΥΜΑ στο τέλος των 2 ετών αν υπάρχουν έξοδα διαχείρισης επενδύσεων 1% και 

η επιτευχθείσα απόδοση είναι 4% για κάθε έτος 

 

Α. 15,50  Β. 20,50 Γ. 20,65  Δ. 20,70 Ε. 21,65 

 

          
 
 
 
 
 
 

Ερώτηση 24η  

Εταιρεία ελέγχει την επάρκεια των αποθεμάτων ανάλογα με τον ασφαλιστικό κίνδυνο που είναι 

εκτεθειμένη. Έχουμε  τον παρακάτω πίνακα. 

 Ισόβιες Επιβιώσεις Πρόσκαιρες Συνταξιοδοτικά 

ΠΑ εισροών 120 100 100 150 

ΠΑ εκροων 190 300 x 700 

Μαθηματικό 

απόθεμα 

40 150 80 500 

Να βρεθεί η συνολική υποχρέωση κατά IFRS αν η βέλτιστη εκτίμηση είναι 770.  

 

 

 

Α. 870  Β. 900  Γ. 950  Δ. 970  Ε. 980 

 

 
 

          
 


