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Ερώτηση 1η  

Ασφαλιστική εταιρεία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων ζωής μακράς 

διάρκειας. Η εταιρεία εξετάζει την επάρκεια της ανά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών και 

με την μέθοδο των χρηματοροών την 31.12.2020 ισχύουν τα εξής: 
 

  Πρόσκαιρες Συνταξιοδοτικά  

Θάνατος 

Συνέπεια 

Ατυχήματος Ισόβιες 

ΠΑ Εισροών 200 300 150 100 

ΠΑ Εκροών 370 600 60 150 

Μαθηματικό 

Απόθεμα 100 500 30 40 

 

Να υπολογιστεί το επιπλέον απόθεμα που προκύπτει σύμφωνα με το liability 

adequacy test. 
 

Α. 0 Β. 750 Γ. 70 Δ. 80 Ε. 380 

 
 

 

Ερώτηση 2η  

Έστω εταιρεία με τον παρακάτω ισολογισμό IFRS: 
 

Ενεργητικό Παθητικό 

Ομόλογο A Ίδια Κεφάλαια x 

Μετοχές 500 Αποθέματα 950 

 

Το ομόλογο Α είναι διάρκειας 4 ετών, με ονομαστική αξία 500 νομισματικές 

μονάδες, κουπόνι 5% και απόδοσης 2%. Αν η παρούσα αξία των χρηματοροών των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων είναι 30% μεγαλύτερη των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας να βρεθεί η ενσωματωμένη αξία της εταιρείας. 

 

A. 0 B. 935 Γ. 918 Δ. -704 Ε. 811 
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Ερώτηση 3η 

 Έστω μια μικτή ασφάλιση διάρκειας 4 ετών, με ετήσιο προκαταβλητέο           

ασφάλιστρο 150€ και ασφαλισμένο κεφάλαιο 20.000€.  

 Επιπλέον υπάρχουν διαχειριστικά έξοδα 5€ και έξοδα προμηθειών ίσα με 15€ 

και 14€ για τα δύο πρώτα έτη αντίστοιχα, όλα τα έξοδα πληρώνονται στην 

αρχή του έτους.  

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου το 

δεύτερο και τρίτο έτος της ασφάλισης με αίτηση εξαγοράς στην αρχή του έτους 

και καταβολή της αξίας εξαγοράς έξι μήνες μετά. Οι αξίες εξαγοράς έχουν 

υπολογιστεί σύμφωνα με το τεχνικό σημείωμα σε CV2 = 600 και CV3=650. 

Υπάρχει αναλογική αντασφάλεια QS(μερίδιο αντασφαλιστή 60% / μερίδιο 

ασφαλιστή 40%) η οποία συμμετέχει στον κίνδυνο θνησιμότητας και οι 

αντασφαλιστικές προμήθειες είναι ίσες με το 35% του αντασφαλίστρου. 

Να υπολογιστεί η καθαρή βέλτιστη εκτίμηση του παραπάνω ασφαλιστικού 

σχήματος. 

 

Δίνονται: πιθανότητα θανάτου 𝑞𝑥+𝑡
(𝑑)

= 0,02 ∀t, πιθανότητα εξαγοράς 𝑞𝑥+𝑡
(𝑤)

=

0,2 για t όπως ορίζεται παραπάνω και επιτόκιο προεξόφλησης 2%. 

 

A. 11.550,23 B. 11.189,62 Γ. 11.700,22 Δ. 11.704,33 Ε. 11.185,51 
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Ερώτηση 4η  

Έστω ο παρακάτω λογαριασμός εκμετάλλευσης: 

 

 

Ασφάλιστρα 40.000 € 

Απόθεμα 01.01 90.000 € 

Έσοδα Επενδύσεων  10.000 € 

Θάνατοι 5.000 € 

Εξαγορές 3.000 € 

Λήξεις 5.000 € 

Απόθεμα 31.12 X 

Προμήθειες 6.750 € 

ΜΕΠ Αρχής 6.500 € 

ΜΕΠ Τέλους 4.500 € 

Έξοδα 2.000 € 

 

 

 

 

 

Γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα της χρήσης μετά φόρων είναι κέρδος 5.000€, η 

φορολογία που υπόκειται η εταιρεία είναι 20% και το επιπλέον απόθεμα που 

προκύπτει λόγω LAT είναι το 25% του μαθηματικού αποθέματος. 

Να βρεθεί το απόθεμα με τη χρήση των χρηματοροών την 31.12.. 

 

 
  

Α. 137.813 Β. 139.063 Γ. 87.500 Δ. 137.500 Ε. 142.500 
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Ερώτηση 5η  

Έστω εταιρεία έχει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται από 1.500 μικτές 

ασφαλίσεις με ίδια χαρακτηριστικά. 

Για κάθε συμβόλαιο του χαρτοφυλακίου ισχύει ασφαλισμένο κεφάλαιο 50.000€ και 

ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο ίσο με 300€, το οποίο έχει καθοριστεί με την επιβολή 

επασφαλίστρου 6% πάνω στο καθαρό ασφάλιστρο για την κάλυψη των εξόδων. 

Σύμφωνα με την τεχνική βάση του τιμολογίου για τη χρήση που μελετάμε το 

απόθεμα αρχής είναι ίσο με 450€ , το απόθεμα τέλους ίσο με 550€ και όσον αφορά τα 

μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης αυτά έχουν υπολογιστεί σε 50€ και 35€ 

αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στη χρήση σημειώθηκαν 5 θάνατοι, 100 εξαγορές και 

καμία λήξη. 

Να υπολογιστεί το αποτέλεσμα χρήσης. 

 

Δίνονται: Τεχνικό επιτόκιο 3%, πραγματικό επιτόκιο χρήσης 2% και η αξία 

εξαγοράς υπόκειται σε penalty 5% πάνω στο απόθεμα του τεχνικού σημειώματος. 

 

Α. 61.325 Β. 71.811 Γ. 245.316 Δ. 60.816 Ε. 113.166 

 
Ερώτηση 6η  

Έστω μια ισόβια ασφάλιση ζωής που αφορά άτομο ηλικίας x=75 ετών με ασφαλισμένο 

κεφάλαιο 1.000€ που καταβάλλεται στο τέλος του έτους θανάτου του ασφαλισμένου. 

Τα μικτά ασφάλιστραG καταβάλλονται σύμφωνα με μια ισόβια προκαταβλητέα ράντα 

ζωής. 

Η αξία εξαγοράς t+1(CV) είναι ίση με το 20% τoυ ασφαλισμένου κεφαλαίου. 

Όσον αφορά τα έξοδα ισχύουν τα εξής: 

 Ποσοστό 2% του προκαταβλητέου ασφαλίστρου. 

 Ποσοστό 0,8% του ασφαλισμένου κεφαλαίου καταβλητέου στο τέλος του 

έτους. 

Να υπολογιστεί το μερίδιο στο ενεργητικό στο τέλος του πρώτου έτους. 

 

Δίνονται: G=60, i=6%, 𝑞𝑥+𝑡
(𝑑)

= 3% ∀𝑡, 𝑞𝑥+𝑡
(𝑤)

= 2% ∀𝑡 (όπου d: θάνατος και w: εξαγορά). 

 

Α. 21,40 Β. 21,23 Γ. 21,47 Δ. 22,47 Ε. 29,31 
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Ερώτηση 7η  

     Ασφάλιση στο (x) έχει κεφάλαιο θανάτου 10.000€, ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο       

80€, ετήσια έξοδα 15% του εμπορικού ασφαλίστρου και 5€ σταθερά. 

Η αξία εξαγοράς είναι το 97% του αντίστοιχου μαθηματικού αποθέματος. 

Αν η πιθανότητα θανάτου το 5ο έτος είναι 0,5%, η πιθανότητα επιβίωσης 

97,5%, το μερίδιο στο ενεργητικό το 4ο έτος είναι 4.500€ ενώ το 5ο έτος είναι 

αυξημένο κατά 10% και η απόδοση των επενδύσεων το 5ο έτος αναμένεται να 

είναι 8%, να βρεθεί το πλεόνασμα στο τέλος του 5ου έτους. 

 

Α. - 102,92 Β. 0 Γ. 2.280,41 Δ. -103,17 Ε. 2.669,59 
 

Ερώτηση 8η  

Έστω μια ισόβια ασφάλιση ζωής με συμμετοχή στο προϊόν υπεραπόδοσης των 

μαθηματικών αποθεμάτων. 

 Το εγγυημένο επιτόκιο της τεχνικής βάσης είναι ίσο με 2,5%, τα αποθέματα και τα 

μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης αρχής έτους έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία 4 έτη 

ως εξής: 

 

t Vt DACt 

1 1.000 100 

2 1.500 90 

3 2.000 80 

4 3.000 70 

 

 

 

Η εταιρεία με την επένδυση των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν τις 

αντίστοιχες ασφαλιστικές υποχρεώσεις τα τελευταία τέσσερα έτη πέτυχε 

αποδόσεις 4%, 2%, 3,5% και 3,75% 

Να βρεθεί το συσσωρευμένο μέρισμα στο τέλος του 4ου έτους με την προϋπόθεση 

ότι ο δικαιούχος της ασφάλισης δεν έχει λάβει κανένα μέρισμα. 

 

Δίνονται: συντελεστής μερίσματος 90%, ποσοστό για τα έξοδα επενδύσεων 0,75%. 

 

A. 25,3680 B. 23,9802 Γ. 24,3209 Δ. 24,1443 Ε. 23,5800 
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Ερώτηση 9η  

Έστω οι παρακάτω χρηματοροές: 

 

Year 0 1 2 

Assets   550 χ 

Liabilities   350 ψ 

 

Να βρεθούν τα χ, ψ ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση των περιουσιακών στοιχείων με 

τις υποχρεώσεις.  

 

  Δίνονται: Επιτόκιο προεξόφλησης 1% και ο έλεγχος να γίνει στο ένα δεκαδικό 

ψηφίο. 

 

Α. X= 250 και Ψ=250 Β. X= 850 και Ψ=250 Γ. X= 850 και Ψ=350 

Δ. X= 350 και Ψ=250 Ε. X= 850 και Ψ=850 

  
 

Ερώτηση 10η  

Έστω ασφαλιστικό σχήμα διάρκειας 10 ετών, το οποίο αγοράζεται από άτομο ηλικίας 60 

ετών, με εφάπαξ ασφάλιστρο και εγγυάται στη λήξη παροχή ίση με το 85% του 

ασφαλίστρου. 

Για το παραπάνω σχήμα ισχύουν τα εξής: 

 Έξοδα πρόσκτησης 2% του ασφαλίστρου. 

 Έξοδα διαχείρισης 2% του ασφαλίστρου, στο τέλος κάθε έτους. 

 Η πιθανότητα το συμβόλαιο να είναι εν ισχύ στο 70ο έτος ηλικίας του λήπτη 

του σχήματος είναι 0,9425. 

Να βρεθεί το κόστος εγγύησης για εφάπαξ ασφάλιστρο ίσο με 100€. 

 

Δίνονται: ένταση ανατοκισμού 4%, μεταβλητότητα 20%,  

Ν(0,854272)=0,803523,   Ν(0,221817)=0,58777,    Ν(0,9477275)=0,8283659,  

Ν(-0,466486)=0,3204338,Ν(0,8862154)=0,81224927  

και Ν(0,2537599)=0,60015947. 

 

Α. 29,08 Β. 23,54 Γ. 7,76 Δ. 7,01 Ε. 7,31 
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Ερώτηση 11η  

Έστω ισόβια ασφάλιση ζωής με ασφαλισμένο κεφάλαιο 10.000€, για την οποία ισχύουν 

τα εξής: 

 Ο θάνατος είναι το μοναδικό αίτιο εξόδου. 

 Τα έξοδα είναι: 

Ετος 
Ανά 

Συμβόλαιο 

Ποσοστό του 

Ασφαλίστρου  

Πρώτο Έτος 20 10% 

Υπόλοιπα Έτη 5 2% 

 

Το μερίδιο στο ενεργητικό για το πρώτο έτος έχει υπολογιστεί σε 400€. 

Να βρεθεί η συσσωρευμένη αξία των μεριδίων στο ενεργητικό στο δεύτερο έτος. 

 

Δίνονται: qx = 0,02, qx+1 = 0,025 και i=0,05. 

 

A. 1.082,24 B. 853,58 Γ. 1.012,00 Δ. 781,54 Ε. 250,00 
 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 12η  

Έστω ένα συμβόλαιο μικτής ασφάλισης με ασφαλισμένο κεφάλαιο 20.000€  και 

συμπληρωματική κάλυψη θανάτου συνέπεια ατυχήματος κεφαλαίου 30.000€. 

Σε περίπτωση αιφνίδιου καρδιακού θανάτου του ασφαλισμένου οι δικαιούχοι 

λαμβάνουν αποζημίωση ίση με: 

 

Α. 0 Β. 20.000 Γ. 50.000 Δ. 60.000 Ε.30.000 
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Ερώτηση 13η  

Πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου σε άτομο(𝟗𝟎), διάρκειας δύο ετών,με πληρωμή του 

ασφαλισμένου κεφαλαίου, ύψους 𝟏𝟎𝟒, στο τέλος του έτους στο οποίο συμβαίνει ο θάνατος του 

ασφαλισμένου και καταβολή των ασφαλίστρων στην έναρξη κάθε έτους ασφάλισης. Η 

τεχνική βάση για την τιμολόγηση της ασφάλισης είναι η ακόλουθη: 

 

i. Οι υπολογισμοί θα γίνουν σε περιβάλλον διπλού απαυξήματος, όπου ως απαυξήματα 

θεωρούνται ο θάνατος του ασφαλισμένου (d) και η εξαγορά του συμβολαίου (w). 

 

ii. 𝑞90
(𝑑)

= 0,190034, 𝑞91
(𝑑)

= 0,213572και 𝑞90
(𝑤)

= 0,058364. 

 

iii. Η παροχή λόγω εξαγοράς του συμβολαίου είναι92,5 στο πρώτο έτος και μηδέν στο 

δεύτερο. Η πληρωμή θα γίνει στο τέλος του έτους. 

 

iv. Το ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο είναι 1922,63. 

 

v. Τα ετήσια έξοδα διακανονισμού της αποζημίωσης, λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή 

εξαγοράς του συμβολαίου είναι 25. 

 

vi. Τα ετήσια έξοδα πρόσκτησης είναι 2% επί του ετήσιου εμπορικού ασφαλίστρου και 

θα καταβληθούν από τον ασφαλιστή στην έναρξη κάθε έτους. 

 

vii. Τα ετήσια έξοδα διαχείρισης της ασφαλιστικής σύμβασης είναι 2 ανά χιλιάδα 

ασφαλισμένου κεφαλαίου και θα καταβληθούν από τον ασφαλιστή στην έναρξη κάθε 

έτους ασφάλισης. 

 

viii. Τα ετήσια γενικά έξοδα είναι 15 και θα καταβληθούν από τον ασφαλιστή στην έναρξη 

κάθε έτους. 

 

ix. Το τεχνικό επιτόκιο είναι 6%, ετήσιο αποτελεσματικό. 

 

Να υπολογιστεί το ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο. 

 

Α.     2000,91 Β.     2002,29 Γ.     2004,81 Δ.     2006,25 Ε.     2008,66 
 

  



 

ΕΝΤΥΠΟ  

ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

 

F3W2.PR09 

 

F3W2.PR09 10/17 

 

Ερώτηση 14η  

Ασφάλιση διάρκειας ενός έτους σε άτομο (55). Η συχνότητα πληρωμής των ασφαλίστρων 

είναι τετράμηνη. Ο ασφαλιστής καταβάλει έξοδα πρόσκτησης στην έναρξη κάθε τετραμήνου, 

με τις δύο πρώτες καταβολές να είναι 40 και 20, αντίστοιχα. Η συνολική ετήσια επιβάρυνση 

του ασφαλίστρου για έξοδα πρόσκτησης είναι 70,46.  

 

Να υπολογιστούν τα αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης στη λήξη του πρώτου εξαμήνου. 

 

Δίνεται: 

 

i. 𝑖 = 0,04 

 

ii. 𝑝55 = 0,99305 

 

iii. Για τον υπολογισμό πιθανοτήτων εντός των ηλικιακών διαστημάτων της 

μορφής[𝑥, 𝑥 + 1) να γίνει χρήση της υπόθεσης Balducci. (Υπενθυμίζεται ότι υπό την 

υπόθεση Balducci ισχύει 𝑝𝑥𝑠 =
𝑝𝑥

𝑝𝑥 +𝑠𝑞𝑥
, 0 < 𝑠 < 1.) 

 

Α.     14,4261 Β.     13,3857 Γ.     12,2213 Δ.     11,7432 Ε.     10,7697 

 
 

Ερώτηση 15η  

Ασφάλιση επιβίωσης σε άτομο (92), κεφαλαίου 𝟏𝟎𝟒και διάρκειας ενός έτους. Η συχνότητα 

πληρωμής του ασφαλίστρου είναι τετράμηνη. Το συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο είναι 9781,15. 

Ο ασφαλιστής καταβάλει έξοδα πρόσκτησης στην έναρξη κάθε τετραμήνου.Η πρώτη 

καταβολή ορίστηκε σε 12% επί του τετράμηνου ασφαλίστρου και οι επόμενες σε 7%. 

Να υπολογιστούν τα μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης που θα καταχωρήσει ο ασφαλιστής 

στον ισολογισμό του, ο οποίος θα «κλείσει» 7,2 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου. 

 

Δίνεται: 

i. 𝑖 = 0,035 

ii. 𝑞92 = 0,126056 

iii. Για τον υπολογισμό πιθανοτήτων εντός των ηλικιακών διαστημάτων της 

μορφής[𝑥, 𝑥 + 1) να γίνει χρήση της υπόθεσης της «σταθερής έντασης θνησιμότητας». 

(Υπενθυμίζεται ότι υπό την υπόθεση αυτή, ισχύει 𝑝𝑥𝑠 = 𝑝𝑥
𝑠, 0 < 𝑠 < 1.) 

 

Α.     55,5123 Β.     111,713 Γ.     54,2826 Δ.     57,4304 Ε.     56,8008 
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Ερώτηση 16η  

Ασφάλιση επιβίωσης σε άτομο (60), κεφαλαίου 𝟓 × 𝟏𝟎𝟒 και διάρκειας δέκαετών. Το ετήσιο 

ασφάλιστρο, ύψους 3825,68, καταβάλλεται σε συνεχή χρόνο. Οι ετήσιες προμήθειες 

ανανέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης ανέρχονται σε 6% επί του ασφαλίστρου και τα έξοδα 

διακανονισμού της αποζημίωσης σε 1‰ επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου. Το ετήσιο 

αποτελεσματικό επιτόκιο είναι 4%  και η θνησιμότητα ακολουθεί το νόμο του Makeham, με 

ένταση 𝝁𝒙 = 𝟕 × 𝟏𝟎−𝟒 + 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟓 × 𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟒𝒙. 

 

Να υπολογιστεί το απόθεμα εμπορικού ασφαλίστρου στο χρονικό σημείο 𝑡 = 9,90 έτη. 

 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Να εξετάσετε τη διαφορική εξίσωση του Thiele, για την αριθμητική 

επίλυση της οποίας να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο του Euler με βήμα ℎ = 0,05 έτη. 

 

Α.     49.693 Β.     49.338 Γ.     49.284 Δ.     49.270 Ε.     49.263 
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Ερώτηση 17η  

Ένας ασφαλιστής πρόκειται να εκδώσει μία πλήρως διακριτή μικτή ασφάλιση διάρκειας δύο 

ετών και ασφαλισμένου κεφαλαίου €𝟏𝟎𝟒. Πριν προχωρήσει στην έκδοσή της, θα προβεί στην 

πραγματοποίηση ενός profit test, σύμφωνα με τις παρακάτω παραδοχές: 

 

i. Μοντέλο Επιβίωσης(σε περιβάλλον διπλού απαυξήματος): 

 

x (ηλικία) 60 61 

𝑞𝑥
(𝑑)

 (πιθανότητα αποχώρησης λόγω θανάτου) 0,0086 0,0095 

𝑞𝑥
(𝑤)

 (πιθανότητα αποχώρησης λόγω 

εξαγοράς) 
0,0435 0,0289 

 

ii. Επιτόκιο: 4% 

 

iii. Ετήσιο εμπορικό ασφάλιστρο: €5473. 

 

iv. Έξοδα του ασφαλιστή: €709 στο πρώτο έτος και €241 στο δεύτερο. 

 

v. Έξοδα διακανονισμού αποζημίωσης: €80 (δεν ισχύει για την περίπτωση της 

αποζημίωσης λόγω εξαγοράς του συμβολαίου). 

 

vi. Απόθεμα εμπορικού ασφαλίστρου πρώτου έτους: €4749. 

 

vii. H παροχή αποζημίωσης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον 

δικαιούχο στο τέλος του έτους θανάτου. 

 

viii. Αποζημίωση λόγω εξαγοράς του συμβολαίου: €3799 στο τέλος του πρώτου έτους 

ασφάλισης και €8000 στο τέλος του δεύτερου έτους. 

 

ix. Ο ασφαλιστής προτίθεται να χρηματοδοτήσει το χαρτοφυλάκιο των συμβολαίων με 

αρχικό κεφάλαιο ύψους €200 ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 

x. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θεωρείται ότιβρίσκεται σε ισχύ στην έναρξη κάθε έτους 

ασφάλισης. 

 

Να υπολογιστεί το ProfitMargin του συμβολαίου, όταν το Risk Discount Rate του 

ασφαλιστή καθορίζεται σε 6%. 

 

Α.     6,12% Β.     6,39% Γ.     6,53% Δ.     6,88% Ε.     7,04% 
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Ερώτηση 18η  

Πλήρως συνεχής μικτή ασφάλιση σε άτομο (40),κεφαλαίου 𝟏𝟎𝟒 και διάρκειας 30 ετών. Στο 

τέλος του 20ου έτους, ο ασφαλισμένος δηλώνει αδυναμία πληρωμής ασφαλίστρων. O 

ασφαλιστής του προτείνει την ενεργοποίηση της επιλογής «extended term insurance».  

 

Να υπολογιστεί το κεφάλαιο επιβίωσης που πρέπει να δοθεί στον ασφαλισμένο, στο 

πλαίσιο της ανωτέρω επιλογής. 

 

Δίνεται: 

 

i. �̅�40:30|̅̅ ̅̅̅ = 0,518494, �̅�
60
1

:10|̅̅ ̅̅̅
= 0,167772, 𝐴

60:10|̅̅ ̅̅̅
1 = 0,631227. 

 

ii.   Η αξία εξαγοράς του συμβολαίου ορίζεται ίση με το άρτιο μαθηματικό απόθεμα 

 

Α.     6571,11 Β.     6584,93 Γ.     6597,35 Δ.     6603,88 Ε.     6610,04 

 

Ερώτηση 19η  

Ασφάλιση επιβίωσης διάρκειας 20 ετών σε άτομο (50) με ασφαλισμένο κεφάλαιο 𝟏𝟎𝟒.Έξι 

χρόνια μετά την έναρξη της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος κάνει χρήση της «ρήτρας αυτόματου 

δανεισμού από την αξία εξαγοράς», σύμφωνα με την οποία χρηματοδοτούνται τα μελλοντικά 

ασφάλιστρα από την αξία εξαγοράς για ακέραιο αριθμό ετών. 

 

Να βρεθεί ο ακέραιος αριθμός ετών χρηματοδότησης των ασφαλίστρων.  

 

Δίνεται: 

 

i. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται σε συνεχή χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 

 

ii. Η ένταση θνησιμότητας είναι σταθερή 0,01. 

 

iii. Η ένταση ανατοκισμού είναισταθερή0,02. 

 

iv. Η αξία εξαγοράς του συμβολαίου ορίζεται ίση με το άρτιο μαθηματικό απόθεμα. 

 

v. Η ένταση ανατοκισμού δανεισμού είναι σταθερή0,03. 
 

Α.     7 Β.     8 Γ.     6 Δ.     4 Ε.     5 
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Ερώτηση 20η  

Μικτή ασφάλιση διάρκειας 10 ετών εκδίδεται σε άτομο (40).Το κεφάλαιο θανάτου είναι 𝟐 ×
𝟏𝟎𝟒, πληρωτέο στο τέλος του έτους στο οποίο συμβαίνει ο θάνατος του ασφαλισμένου, ενώ το 

κεφάλαιο επιβίωσης είναι 𝟏𝟎𝟒, πληρωτέο στη λήξη του συμβολαίου. Το ασφάλιστρο είναι 

ετήσιο και καταβάλλεται στην έναρξη κάθε έτους, καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 

 

Ακριβώς πριν από την καταβολή του πέμπτου ασφαλίστρου, ο ασφαλισμένος αιτείται όλα 

τα μελλοντικά ασφάλιστρα, συμπεριλαμβανομένου και του πέμπτου, να μειωθούν στο 

ήμισυ. Ο ασφαλιστής υπολογίζει τα νέα ασφαλισμένα κεφάλαια θανάτου και επιβίωσης, 

υπό την προϋπόθεση ότι το δεύτερο παραμένει στο ήμισυ του πρώτου. Επιπλέον, ο 

ασφαλιστής δεν προβαίνει σε επιπρόσθετη χρέωση για την πραγματοποίηση της αλλαγής 

την οποία αιτείται ο ασφαλισμένος. 

 

Να υπολογιστεί το αναθεωρημένο κεφάλαιο θανάτου. 

 

Δίνεται: 

 

i. Το αρχικό εμπορικό ασφάλιστρο υπολογίστηκε σε €807,71. 

 

ii. Τα ετήσια έξοδα του ασφαλιστή ανέρχονται σε 5% επί του εκάστοτε εμπορικού 

ασφαλίστρου και καταβάλλονται στην έναρξη κάθε έτους. 

 

iii. Η αξία εξαγοράς του συμβολαίου, σε κάθε έτος, ορίζεται ίση με το αντίστοιχο 

απόθεμα εμπορικού ασφαλίστρου. 

 

iv. Το τεχνικό επιτόκιο είναι 5%. 

 

v. A
44
1

:6|̅
= 0,00445,   𝐴

44:6|̅
1 = 0,74224. 

 

Α.     14.512,1 Β.     14.528,5 Γ.     14.541,3 Δ.     14.565,9 Ε.     14.589,6 
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Ερώτηση 21η  

Ασφάλιση επιβίωσης σε άτομο (x), με ασφαλισμένο κεφάλαιο 𝟏𝟎𝟒, διάρκεια 20 έτη, περίοδο 

πληρωμής ασφαλίστρων 15 έτη και περίοδο τροποποίησης ασφαλίστρων 9 έτη.Τα ασφάλιστρα 

καταβάλλονται με συνεχή ρυθμό ως εξής: Κατά το πρώτο έτος καταβάλλεται συνολικά ποσό 

�̅�, ενώ κατά τα υπόλοιπα έτη της περιόδου τροποποίησης ασφαλίστρων, καταβάλλεται ποσό �̅� 

ανά έτος.  

 

Δίνεται: 
 

i. �̅� − �̅� = 80,3332, όπου �̅� είναι το ετήσιο σταθερό ασφάλιστρο,καταβαλλόμενο με 

συνεχή ρυθμό, για την ίδια ασφάλιση και για την ίδια περίοδο πληρωμής 

ασφαλίστρων. 

 

ii. Η ένταση θνησιμότητας είναι σταθερή 0,06. 

 

iii. Η ένταση ανατοκισμού σταθερή 0,03. 

 

Να υπολογιστεί το �̅�. 

 
 

Α.     211,111 Β.     212,864 Γ.     213,857 Δ.     214,920 Ε.     215,573 
 

 

Ερώτηση 22η   

Σε ισόβια ασφάλιση θανάτου σε άτομο (x), με περίοδο πληρωμής ασφαλίστρων ίση με τη 

διάρκεια της ασφάλισης, επιλέγεται η μέθοδος αποθεματοποίησης «two-year preliminary 

term reserve», η οποία προσδιορίζεται από το ακόλουθο σύστημα τροποποίησης ασφαλίστρων: 

Το ασφάλιστρο του πρώτου έτους είναι𝑨
𝒙
𝟏

:𝟏|̅
, του δεύτερου𝑨

𝒙+𝟏̅̅ ̅̅ ̅̅
𝟏

:𝟏|̅
και των υπολοίπων ετών 

είναι ίσο με𝑷𝒙+𝟐. 

 

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό; 

 

I. 𝑉𝑘
𝑀𝑜𝑑 = 𝑉𝑥𝑘 − (𝑷𝒙+𝟐 − 𝑷𝒙)�̈�𝑥+𝑘, 𝑘 = 3, 4, … 

 

II. 𝑉𝑘
𝑀𝑜𝑑 = 𝑉𝑥+2𝑘−2 , 𝑘 = 3, 4, … 

 

III. 𝑉𝑘
𝑀𝑜𝑑 = 𝑉𝑥𝑘 , 𝑘 = 3, 4, … 

 

 

Α.     Μόνο το Ι Β. Μόνο το ΙΙ Γ.  Το Ι και το ΙΙ 

   

Δ. Το ΙΙ και  το ΙΙΙ Ε. Μόνο το ΙΙΙ 
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Ερώτηση 23η  

 

Σε πρόσκαιρη πλήρως συνεχή ασφάλιση σε άτομο (x), ασφαλισμένου κεφαλαίου 𝟏𝟎𝟒, 

διάρκειας 20 ετών, με περίοδο πληρωμής ασφαλίστρων 15 ετών, επιλέγεται το σύστημα 

τροποποίησης ασφαλίστρων «full preliminary term».Εάν η ένταση ανατοκισμού είναι 

σταθερή 0,04 και η ένταση θνησιμότητας σταθερή 0,05, να υπολογιστεί η τιμή του 

τροποποιημένου ασφαλίστρου του πρώτου έτους �̅� και των επόμενων ετών �̅�. 

 

 

Α.     500  και  569,183 Β.     500  και  571,745 Γ.     400  και  571,745 
 

Δ.     400 και 569,183 Ε.     500 και 567,428 
 

 

 

 

 

Ερώτηση 24η  

Ένας ασφαλιστής προσομοίωσε 1000 τιμές από την κατανομή της παρούσας αξίας του 

μελλοντικού κέρδους του (𝑳𝟎)από ένα  Unit–Linked   ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ο παρακάτω 

πίνακας εκθέτει τις 100 μεγαλύτερες προσομοιωμένες τιμές, διατεταγμένες: 

 

6,255 6,321 6,399 6,460 6,473 6,556 6,578 6,597 6,761 6,840 

6,865 6,918 6,949 7,042 7,106 7,152 7,337 7,379 7,413 7,430 

7,585 7,614 7,717 7,723 7,847 7,983 8,051 8,279 8,370 8,382 

8,416 8,508 8,583 8,739 8,895 8,920 8,981 9,183 9,335 9,455 

9,477 9,555 9,651 9,675 9,872 9,972 10,010 10,199 10,216 10,268 

10,284 10,814 10,998 11,170 11,287 11,314 11,392 11,546 11,558 11,647 

11,840 11,867 11,966 12,586 12,662 12,792 13,397 13,822 13,844 14,303 

14,322 14,327 14,404 14,415 14,625 14,733 14,925 15,076 15,091 15,343 

15,490 15,544 15,617 15,856 16,369 16,458 17,125 17,164 17,222 17,248 

17,357 17,774 18,998 19,200 21,944 21,957 22,309 24,226 24,709 26,140 

 

Να υπολογιστούν οι ποσότητες 𝑄0,99(𝐿0) και 𝐶𝑇𝐸0,99(𝐿0). 

 

Α.     17,248 και 24,709 Β.     17,222 και21,078 Γ.     17,302 και 21,461 
 

Δ.     17,357 και 24,468 Ε.     17,235 και 17,357 
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