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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 

Η ανθρώπινη ζωή φτάνει κατά μέσο όρο τα ογδόντα χρόνια. Με μέτρο τη διάρκεια 

αυτή φαντάζεται και οργανώνει ο καθένας τη ζωή του. Αυτό που είπα τώρα το ξέρουν οι 

πάντες, σπάνια όμως συνειδητοποιούν ότι ο αριθμός των χρόνων που μας δόθηκαν δεν είναι 

απλό ποσοτικό δεδομένο, κάποιο εξωτερικό χαρακτηριστικό (όπως το μέγεθος της μύτης ή το 

χρώμα των ματιών), αλλά αποτελεί στοιχείο του ορισμού ακριβώς του ανθρώπου. Αυτός που θα 

μπορούσε να ζήσει ακμαίος δύο φορές περισσότερο, άρα, ας πούμε, εκατόν εξήντα χρόνια, δε 

θα ανήκε στο ίδιο είδος με εμάς. Τίποτα δε θα ήταν ίδιο πλέον στη ζωή του, ούτε ο έρωτας, 

ούτε οι φιλοδοξίες, ούτε τα αισθήματα, ούτε η νοσταλγία, τίποτα. Αν ένας αυτοεξόριστος, 

έπειτα από είκοσι χρόνια στα ξένα, γύριζε στη γενέτειρα του με άλλα εκατό χρόνια ζωή 

μπροστά του, δε θα δοκίμαζε καθόλου τη συγκίνηση μιας Μεγάλης Επιστροφής, πιθανότατα 

επειδή γι' αυτόν δε θα 'ταν διόλου επιστροφή, αλλά απλώς μία από τις πολλές στροφές στη 

μεγάλη διαδρομή της ύπαρξης του. 

 

Οι ερωτικές σχέσεις μπορεί να καλύψουν όλη την ενήλικη ζωή. Αν όμως η ζωή αυτή ήταν 

πολύ πιο μεγάλη σε διάρκεια, μπορεί η κόπωση να κατέπνιγε την ικανότητα ερεθισμού πολύ πριν 

εξασθενήσουν οι σωματικές δυνάμεις. Διότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πρώτη, τη 

δέκατη, την εκατοστή, τη χιλιοστή ή τη δεκάκις χιλιοστή ερωτική συνεύρεση. Ποια είναι τα όρια 

πέρα από τα οποία η επανάληψη γίνεται στερεότυπη, αν όχι κωμική, δηλαδή ανέφικτη;  

 

Το άλλο γεγονός είναι ο «ξαφνικός» και «απροειδοποίητος» θάνατος. Έχετε σκεφτεί 

επίσης πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας αν ο θάνατος ήταν προδιαγεγραμμένος εξ 

ολοκλήρου; Αν γνωρίζαμε την ημερομηνία του θανάτου μας; Τα ίδια με την διάρκεια θα 

ίσχυαν και τώρα. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν την ημέρα του θανάτου τους δεν ανήκουν στο 

ίδιο είδος με εμάς. Ακόμη και αυτοί που αυτοκτονούν στο τέλος, δεν γνωρίζουν πιθανώς την 

ακριβή ημερομηνία  μερικά χρόνια πριν ! 

 

 

 

 



 
 

 

 

Νόμος τής φθίνουσας απόδοσης:  

Δύο αγρότες (πατέρας και γιος) καλλιεργούν το ίδιο χωράφι. Έστω ότι προστίθεται 

και τρίτος αγρότης, έπειτα τέταρτος, έπειτα πέμπτος κοκ. Στο τέλος, ο καθένας θα 

καταλήξει να καλλιεργεί ένα συγκεκριμένο κομμάτι από το χωράφι. 

Έχετε μια έκταση που καλλιεργείτε. Έστω ότι η έκταση μεγαλώνει, μεγαλώνει, 

μεγαλώνει κλπ. Αν εσείς δεν έχετε την δυνατότητα να πάρετε ένα βοηθό ή κάποιο νέο 

μηχάνημα, τότε είναι σίγουρο ότι στο τέλος θα εξουθενωθείτε.  

Μπορούμε τώρα να διατυπώσουμε τον Νόμο της Φθίνουσας Απόδοσης: 

Δεδομένης της τεχνολογίας, όταν αυξάνουν οι ποσότητες μερικών συντελεστών σχετικώς 

με άλλους συντελεστές πού μένουν σταθεροί, το παραγόμενο συνολικό προϊόν αυξάνει. 

Από κάποιο όμως σημείο και πέρα, το επιπλέον προϊόν πού προκύπτει από ίδιες αυξήσεις των 

μεταβλητών συντελεστών γίνεται συνεχώς μικρότερο. Ή πτώση αύτη τής επιπλέον απόδοσης 

είναι συνέπεια του γεγονότος ότι οι νέες ποσότητες μεταβλητών συντελεστών πού 

προστίθενται λειτουργούν με συνεχώς μικρότερες ποσότητες σταθερών συντελεστών. 

 

Οικονομίες κλίμακας και μαζική παραγωγή: 

‘Εστω ότι επεκτείνουμε την «κλίμακα δραστηριότητος», δηλαδή αυξάνουμε συγχρόνως 

όλους ανεξαιρέτως τους συντελεστές παραγωγής στον ίδιο βαθμό. Σε πολλούς παραγωγικούς 

κλάδους παρατηρούμε ότι όταν διπλασιάζονται όλοι οι συντελεστές το προϊόν 

υπερδιπλασιάζεται. Το φαινόμενο τούτο είναι γνωστό ως «αύξουσα απόδοση κλίμακας». 

Ό νόμος της φθίνουσας απόδοσης πού εξετάσαμε προηγουμένως αφορά πάντοτε 

περιπτώσεις στις όποιες μερικοί συντελεστές μεταβάλλονται ενώ μερικοί άλλοι παραμένουν 

σταθεροί. Συνεπώς ή περίπτωση τής αύξουσας απόδοσης κλίμακας δεν αναιρεί το νόμο τής 

φθίνουσας απόδοσης. 

 

 

 



 
 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ  MALTHUS  ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Σημαντική και ενδιαφέρουσα εφαρμογή του νόμου της φθινούσης αποδόσης βρίσκουμε 

στην περίπτωση του πληθυσμού. Περί το 1800 ο νεαρός Άγγλος κληρικός Thomas Robert 

Malthus σέ συζητήσεις πού είχε με τον πατέρα του στις ώρες του φαγητού προσπαθούσε 

να αντικρούσει την άποψη ότι το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπινου γένους συνεχώς βελ-

τιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Τον είχε συναρπάσει τόσο πολύ το θέμα τούτο, πού 

τελικά αποφάσισε να αφιερωθεί στη συγγραφή ενός βιβλίου, της περίφημης πραγματείας 

του Essay on the Principle of Population (1798) πού έγινε αμέσως ανάρπαστο. Το βιβλίο 

κυκλοφόρησε σε πολλές εκδόσεις και επί έναν αιώνα επηρέασε τη σκέψη των ανθρώπων σ' 

όλο τον κόσμο (και αυτού του Charles Darvin, του θεμελιωτή της περίφημης θεωρίας της 

βιολογικής εξέλιξης). Ακόμη και σήμερα ή θεωρία του Malthus εξακολουθεί να ασκεί 

επιρροή. Οι απόψεις του Malthus απορρέουν απευθείας από το νόμο τής φθίνουσας 

απόδοσης και εξακολουθούν να έχουν σχετική αξία. 

Ό Malthus ξεκίνησε από την παρατήρηση του Benjamin Franklin, οτι στις αποικίες τής 

Αμερικής, πού αφθονούν οι φυσικοί πόροι, ο πληθυσμός τείνει να διπλασιάζεται κάθε 25 

χρόνια περίπου. Από την παρατήρηση αυτή ο Malthus  έβγαλε το συμπέρασμα ότι ο 

πληθυσμός, γενικώς, τείνει να αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο — έκτος αν ή τάση αυτή ανακοπεί 

από έλλειψη τροφίμων. ο καθένας μπορεί να φανταστή με πόση μεγάλη ταχύτητα αυξάνει ή 

γεωμετρική πρόοδος — πόσο γρήγορα το 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024,... 

γίνεται τόσο τεράστιος αριθμός ώστε να μην υπάρχει χώρος στην επιφάνεια της γης ακόμη 

και να σταθούν όρθιοι οι άνθρωποι. 

Μέχρις εδώ, όλα αυτά δεν θα προκαλούσαν καμιά εντύπωση στους οπαδούς τής 

«Περφεξιονιστικής Σχολής», στην οποία άνηκε ο πατέρας του Malthus. Στο σημείο ακριβώς 

αυτό ο Malthus εξαπέλυσε τον δαίμονα τής φθίνουσας απόδοσης. 

«Όταν ο πληθυσμός διπλασιάζεται και επανα-διπλασιάζεται είναι σαν να μειώνεται ή 

επιφάνεια τής γης στο μισό και στο μισό του μισού και τελικά να μικραίνει τόσο πολύ, 

ώστε τα τρόφιμα και τα άλλα μέσα ζωής να μην επαρκούν για την εξασφάλιση του 

ελάχιστου ορίου συντήρησης. Λόγω του νόμου τής φθίνουσας απόδοσης, ο ρυθμός 

αύξησης τής παραγωγής τροφίμων υστερεί του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού πού 

αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο. 

 

 

 



 
 

 

 

Δεν θα πρέπει να νομισθεί πώς ο Malthus υποστήριξε ότι ο πληθυσμός θα αυξάνει πράγματι 

με τόσο υψηλούς ρυθμούς. Το μόνο πού είπε είναι ότι ο πληθυσμός τείνει να αυξάνει με 

αυτούς τους  ρυθμούς εφόσον  δεν ανακόπτεται από διάφορα εμπόδια. Ο Malthus 

προσπάθησε να δείξει ότι σε όλες τις χώρες και σε όλες τις εποχές επενεργούν ανασχετικοί 

παράγοντες στην αύξηση του πληθυσμού. Τούτο θεωρεί ως σημαντικό στοιχείο τής όλης 

επιχειρηματολογίας του. Στην πρώτη έκδοση του βιβλίου του δίνει έμφαση στους 

θετικούς ανασχετικούς παράγοντες πού συντελούν στην αύξηση της θνησιμότητας: στην 

πανώλη, στο λιμό και στον πόλεμο. Αργότερα εγκατέλειψε την απαισιόδοξη αυτή θέση και 

έδωσε κάποια ελπίδα για τη μοίρα του ανθρώπινου γένους με τη διαπίστωση ότι υπάρχουν 

προληπτικοί παράγοντες πού επενεργούν ανασχετικά στη γεννητικότητα. Αν και ή κίνηση για 

τον έλεγχο των γεννήσεων ονομάσθηκε Νεο-Μαλθουσιανισμός, ο ίδιος ο Malthus, ως 

κληρικός πού έζησε στις αρχές του 19ου αιώνα, υποστήριζε μόνο την ηθική αποχή σε 

συνδυασμό με τη σώφρονα αναβολή των γάμων σε μικρή ηλικία μέχρις ότου ή νέα οικο-

γένεια είναι σε θέση να συντηρηθεί. Στην ουσία, ο Malthus κήρυσσε ότι ο αγώνας της 

επιβίωσης είναι εκδήλωση της σοφίας της Φύσης, γιατί συγκρατεί τους φτωχούς από 

την οκνηρία και τη μαλθακότητα. 

 

Ή σημαντική αυτή εφαρμογή του νόμου της φθίνουσας απόδοσης δείχνει 

χαρακτηριστικά πόσο βαθιές επιδράσεις μπορεί να έχει μια απλή θεωρία. Οι ιδέες του 

Malthus επηρέασαν βαθύτατα τις αντιλήψεις των υπευθύνων. Στο βιβλίο του στηρίχθηκε ή εκ 

βάθρων αναθεώρηση της Αγγλικής Νομοθεσίας περί φτωχών και συγκεκριμένα στην αντίληψη 

του Malthus ότι η φτώχεια πρέπει να θεωρείται  αποτέλεσμα οκνηρίας και ή ανεργία 

κατάσταση πού πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ανυπόφορη για τους ανέργους. Στις 

απόψεις του, εξάλλου, στηρίχθηκε το επιχείρημα ότι οι εργατικές ενώσεις δεν μπορούν να 

βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης των εργατών επειδή οι αυξήσεις μισθών θα είχαν ως μόνο 

αποτέλεσμα να παρακινούν τους εργάτες σε μεγαλύτερη τεκνοποίηση, οπότε τελικώς το 

επίπεδο διαβίωσης θα έπεφτε και πάλι στο κατώτατο όριο συντήρησης για το σύνολο του 

εργατικού πληθυσμού. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Οι εσφαλμένες θεωρίες του Malthus.  Παρόλο   που οι   μεταγενέστερες εκδόσεις του  βιβλίου 

του Malthus  έχουν  εμπλουτιστεί  με στατιστικά δεδομένα πολλών χωρών, επικρατεί 

γενικώς ή γνώμη σήμερα πώς οι μαλθουσιανές απόψεις αποτελούν υπερ-απλοποιήσεις. Όταν ο 

Malthus πραγματευόταν το θέμα της φθίνουσας απόδοσης, δεν είχε προβλέψει το θαύμα 

της Βιομηχανικής Επανάστασης. Οι τεχνολογικές καινοτομίες στον αιώνα πού 

ακολούθησε μετατόπισαν ταχύτατα τις καμπύλες δυνατοτήτων παραγωγής προς τα άνω 

και επέτρεψαν την άνοδο του επιπέδου διαβίωσης ευρύτερων στρωμάτων του πληθυσμού, 

και ταυτόχρονα η πρόοδος της ιατρικής επιμήκυνε την ανθρώπινη ζωή και μείωσε το 

ρόλο των θετικών ανασχετικών παραγόντων  στην αύξηση του πληθυσμού. Άλλα ούτε 

φαντάστηκε ότι μετά το 1870 ή γεννητικότητα τής οικογένειας θα άρχιζε να πέφτει πολύ 

κάτω από τη βιολογική ικανότητα αναπαραγωγής τής οικογενείας. 

Παρ' όλα αυτά, το σπέρμα τής αλήθειας πού υπάρχει στη Μαλθουσιανή θεωρία είναι 

ακόμη εξαιρετικά χρήσιμο για την κατανόηση των πληθυσμιακών τάσεων τής Ινδίας, τής 

Αϊτής, τής Κίνας και άλλων περιοχών του κόσμου, στις όποιες ή εξισορρόπηση μεταξύ 

πληθυσμού και προσφοράς τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας θέμα.  

 

 

ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχε ακόμη ο φόβος τής 

μαλθουσιανής κατάρας του υπερπληθυσμού. Την εποχή εκείνη δημοσιεύονταν βιβλία με 

τέτοιους εφιαλτικούς τίτλους όπως ο Κόσμος Αντιμετωπίζει Υπερπληθυσμό ή Θέσεις Μόνο για 

Όρθιους! Άλλα ακριβώς την περίοδο πού κυκλοφορούσαν τα βιβλία αυτά ή πληθυσμιακή 

δομή της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής υφίστατο επαναστατική μεταβολή. Ή 

μεταβολή αυτή έγινε αντιληπτή αφού πέρασε μια ολόκληρη γενιά. Και τότε οι φόβοι άρχισαν 

να έρχονται από την άλλη άκρη. Δημοσιεύθηκαν βιβλία με μεγάλη κυκλοφορία πού είχαν 

εντυπωσιακούς τίτλους όπως  «Το Ψυχορράγημα  τής Τεκνογονίας»  ή   «Η Αγγλία  χωρίς 

Ανθρώπους». 

Από το 1870 — και ακόμη νωρίτερα στη Γαλλία — ή γεννητικότητα άρχισε να 

πέφτει στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο και κυρίως μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 1930 ή πτώση έγινε ραγδαία. 

Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ειδικοί περί τα πληθυσμιακά είχαν κάθε 

λόγο να είναι απαισιόδοξοι ως προς τη μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού των χωρών τής 



 
 

 

Δύσης. Το πρόβλημα δεν φαινόταν να έχει άμεση σχέση με οικονομικούς παράγοντες. 

Καθένας ήξερε ότι οι πλούσιες οικογένειες είχαν λιγότερα παιδιά από τις φτωχές.  

 

Άνοδος της γεννητικότητας κατά την πολεμική και μεσοπολεμική περίοδο: Τότε 

ακριβώς συνέβη μια σημαντική αλλαγή πού έμοιαζε με παραφωνία στα όσα έλεγαν 

οι ειδικοί. Κανείς δεν μπόρεσε ακόμη να δώσει μια απόλυτα ικανοποιητική 

εξήγηση. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ύστερα απ' αυτόν ή 

γεννητικότητα άρχισε να ανέρχεται σε νέα υψηλά επίπεδα.  

Μερικοί από τους λόγους είναι βέβαια προφανείς. Μαζί με τον πόλεμο ήρθε και ή 

οικονομική άνοδος με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται πια αναβολή σύναψης 

γάμων για οικονομικούς λόγους όπως συνέβαινε στην περίοδο τής Ύφεσης. Ο 

αριθμός των ανδρών και γυναικών πού παρέμεναν ανύπαντροι περιορίστηκε. Και ή 

ηλικία του (πρώτου) γάμου μειώθηκε ραγδαία σε τρόπο ώστε οι γάμοι γυναικών 

ηλικίας 18 ετών να είναι περισσότεροι από τους γάμους όλων των άλλων ηλικιών. Το 

50% των γυναικών πού παντρεύονταν ήταν ηλικίας ελάχιστα μεγαλύτερης των 20 

ετών και το 50% των ανδρών ηλικίας 23 ετών! 

Ύστερα από την πρόσφατη και τόσο μεγάλη αύξηση του αριθμού των γάμων, 

ήταν φυσικό να περιμένει κανείς άνοδο της γεννητικότητας. Πέρα όμως από αυτό, 

οι οικογένειες έγιναν πολυμελέστερες. Στη δεκαετία του 1950, ή απόκτηση τρίτου 

και τέταρτου τέκνου ήταν αρκετά διαδεδομένη στις μεσαίες τάξεις και τούτο 

αποτελούσε δραματική αντιστροφή της κατάστασης πού επικρατούσε πριν από τον 

πόλεμο. 

Κατά παράδοξο όμως τρόπο, σε χώρες όπως η Ιαπωνία και η Ελλάδα, οι 

οποίες ανέκαθεν είχαν υψηλά ποσοστά γεννήσεων, ο περιορισμός του μεγέθους των 

οικογενειών παρουσιάζεται εντονότερος από ότι στις πλούσιες χώρες. 



 
 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Μέχρι το 1960, η υπο- και η υπερ-γεννητικότητα γινόταν προσπάθεια να εξηγηθούν μέσα από 

την Ιατρική και την Κοινωνιολογία. Αλλά από τότε άρχισαν να εξετάζονται και οικονομικοί 

παράγοντες, μέχρι που ο καθηγητής Richard Easterlin του Πανεπιστημίου της Pennsylvania 

υποστήριξε την έξης ενδιαφέρουσα υπόθεση: Το νιόπαντρο ζευγάρι θα διακατέχεται από  

μικρότερη επιθυμία ν' αποκτήση πολλά παιδιά αν το τρέχον εισόδημα του είναι χαμη-

λότερο από εκείνο πού είχαν οι οικογένειες του πριν από λίγα χρόνια. Ώς επιβεβαίωση 

αυτού o καθηγητής αναφέρει ότι στη δεκαετία του 1950, όταν οι νεαρές ηλικίες σπάνιζαν 

και τα εισοδήματα των ήταν σχετικώς υψηλά, τα νιόπαντρα ζευγάρια στις ΗΠΑ δεν 

δίσταζαν ν' αποκτήσουν πολλά παιδιά. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, περίοδο πού ο 

μεγάλος αριθμός νεογνών της εποχής του πολέμου εισέρχεται στο εργατικό δυναμικό και 

επηρεάζει πτωτικά τα εισοδήματα, οι συγκρίσεις είναι λιγότερο ευνοϊκές. Κατά την άποψη 

του Easterlin οι πιο πάνω διαπιστώσεις βοηθούν στην εξήγηση της παρατηρούμενης πτώσης 

του καθαρού ποσοστού αναπαραγωγής. 

 

Ή χειραφέτηση των γυναικών και ή διαμόρφωση νέας κοινωνικής ψυχολογίας επιτείνουν 

την επίδραση των οικονομικών αυτών παραγόντων. Οι μητέρες με νεογνά εξακολουθούν να 

παραμένουν στην αγορά εργασίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία πώς ή ζήτηση για παιδικούς 

σταθμούς θα επιταχύνεται. Από την απογραφή του πληθυσμού διαφαίνεται καθαρά ή εξής 

τάση: σε όσες περιοχές οι επικερδείς ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών είναι 

ευνοϊκότερες το ποσοστό γεννητικότητας μειώθηκε περισσότερο, μέχρις ότου 

σταθεροποιηθεί η απασχόληση, οπότε παρουσιάζεται νέα άνοδος κοκ.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
• μέσα 17ου αιώνα, Φλωρεντία, Ιταλία: Ο γιατρός Lorenzo Tonti ιδρύει την πρώτη 

Τοντίνα (εταιρία πώλησης ασφάλισης επιβίωσης). Πήρε τελικά 2 μορφές: Είτε 

ορισμένου χρόνου, είτε αορίστου (ο τελευταίος επιζών). Οι Τοντιακές Εταιρίες 

πήραν μεγάλη έκταση στη Γαλλία, και καταργήθηκαν το 1770 ως ανήθικες 

(LuisXIV) 

• 1693, ο Αστρονόμος & Μαθηματικός Edmund Haley (που το όνομά του φέρει ο 

γνωστός κομήτης), χρησιμοποιώντας στατιστικές πληροφορίες από τα μητρώα 

θανάτων της πόλης Breslau, καταρτίζει τον πρώτο -επιστημονικό- πίνακα 

θνησιμότητας, και υπολογίζει βάσει αυτού ακριβή ασφάλιστρα ζωής. Όμως η 

μέθοδός του είναι δύσκολη στην εφαρμογή της και απαιτεί αναπροσαρμογή κάθε 

χρόνο, αφού αυξάνεται η πιθανότητα θανάτου. 

• Το 1755, ο Άγγλος Μαθηματικός Dadson, εφάρμοσε για πρώτη φορά το σταθερό 

ενιαίο ασφάλιστρο σε όλο το χρονικό διάστημα μιας ασφάλισης ζωής. Το 

ασφάλιστρο διαφοροποιείται μόνο ανάλογα με την αρχική ηλικία του 

ασφαλιζομένου.  

Κατά τη διάρκεια του 17ου και 18ου αιώνα, τα ασφαλιστήρια ζωής στην Αγγλία και σε 

άλλες χώρες εξαπλώθηκαν ταχύτατα και μάλιστα πήραν τον χαρακτήρα 

στοιχήματος (άρχισε  από τις μονομαχίες). 

• 1774. Gambling Act. It is unlawful to issue a life insurance unless you have the 

name of the person who will benefit from it  stated in the description of the 

policy and this person must have an insurable interest on that life. (Είναι 

παράνομο να εκδίδεται συμβόλαιο ζωής, εκτός αν ο δικαιούχος που αναφέρεται έχει 

ασφαλίσιμο συμφέρον).  

Σε αντίθετη περίπτωση δεν υπήρχε ποινική ευθύνη απλώς το συμβόλαιο ήτον άκυρο. 

• 1867, Life Insurance Companies Act. Εκεί αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι ενός 

συμβολαίου ζωής μπορούν να αλλάξουν με Πρόσθετη Πράξη, αν και οι καινούργιοι 

έχουν ασφαλίσιμο συμφέρον, πχ είναι πιστωτές του. 

• 1882. Married Women’s property Act. Δηλώνει ότι οι παντρεμένες γυναίκες έχουν 

ασφαλίσιμο συμφέρον στη ζωή του συζύγου τους -όπως και τα παιδιά του- και 

μπορούν να παίρνουν το ασφαλισμένο κεφάλαιο. Άμεση συνέπεια ήταν να μπορούν 

να πληρώνονται ανεξάρτητα αν χρώσταγε ή όχι ο μακαρίτης.  Μπορούσαν έτσι να 

πάρουν ένα κεφάλαιο για να ζήσουν μέχρι να εκποιηθεί η περιουσία.  



 
 

 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Ασφάλιση ή ασφάλεια Ζωής: 
Πρβλ. Insurance και Assurance. 
 

• Ο πρωταρχικός σκοπός της ασφάλισης ζωής είναι να ελαττώσει τις οικονομικές 
συνέπειες που έρχονται  σαν αποτέλεσμα ενός πρόωρου  θανάτου. 

 
Πρόωρος θεωρείται ο θάνατος ενός ανθρώπου πριν φθάσει τον μέσο όρο ηλικίας θανάτου. 
 
Συνέπειες (πόνος + …)  *οικονομική ανασφάλεια 
    *οικονομικές εκκρεμότητες 
    *ελάττωση οικογενειακού εισοδήματος 
 

• Επίσης, σκοπός είναι η αποταμίευση στην περίπτωση πληρωμής ενός 
συμφωνημένου ποσού στον ασφαλιζόμενο, αν επιζεί μετά από μερικά χρόνια. 

 
• Επίσης, μπορεί να δίνει στον ασφαλιζόμενο περιοδικές καταβολές αντί ενός ποσού 

από μια χρονική στιγμή και μετά. 
 
Στην 1η περίπτωση έχουμε συμβόλαιο απλής ή ισόβιας ασφάλισης Ζωής. 
Στην 2η περίπτωση έχουμε σ/λαιο (εφάπαξ) κληροδοτήματος (endowment). 
Στην 3η περίπτωση έχουμε σ/λαιο συνταξιοδοτικό (annuities ή ράντα). 
    
‘Έχουμε βέβαια και όλα τα ενδιάμεσα ή αθροιστικά ενδεχόμενα, 
καθώς επίσης και ασφάλιση κατά: ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
     ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
     ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
Που για τις Ασφαλίσεις Ζωής λέγονται «συμπληρωματικές καλύψεις» ή αποτελούν 
ιδιαίτερους κλάδους ασφάλισης στις Γενικές Ασφαλίσεις.. 
 
Σημ: Οι εταιρίες Ζωής δεν έχουν το δικαίωμα να ασφαλίσουν τους κινδύνους των 
συμπληρωματικών καλύψεων χωρίς την ύπαρξη της βασικής ασφάλισης ενώ οι εταιρίες 
Ασφαλίσεων Ζημιών μπορούν να ασφαλίζουν τους κινδύνους ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ σε ανεξάρτητα ασφαλιστήρια, αλλά δεν επιτρέπεται να ασχοληθούν να 
προγράμματα βασικής ασφάλισης ζωής. 
 
 
Margaret Thatcher , Financial Services Act, 1986. 
Ο πράκτορας επενδύσεων (investment intermediary) οφείλει να αποδεικνύει ότι επένδυσε τα 
χρήματα του πελάτη του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Προσθήκη 1988: Και μόνο τότε δικαιούται προμήθεια. 
 
Αυτό οδήγησε στο επάγγελμα του Ορκωτού Ασφαλιστή (Chartered Insurer) και το ίδρυμα 
που απονέμει αυτό το πτυχίο είναι το CII (Chartered Institute of Insurers) 

 



 
 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 
 
1. ΑΠΛΗ ΖΩΗΣ ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ (Term Insurance) 

Ορισμένης χρονικής περιόδου (10, 15, 20 χρόνια) 
ή μέχρι κάποια ηλικία (συν. 65 ή 70)  

Σε θάνατο του ασφ/νου αποζημιώνεται ο δικαιούχος 
Σε επιβίωση…τίποτα 

• Όχι αξία εξαγοράς 
• Όχι αποταμίευση 
• Όχι δάνεια 

Τύποι Απλής: 
• Ετήσια ανανεούμενη (ανανέωση χωρίς αποδεικτικά 

 Τα ασφάλιστρα προσαρμόζονται 
 Μετατρέπεται σε αποταμιευτική) 

• 5,10,15,20 ετών (ανανέωση αλλά με αναπροσαρμογή ασφ/ρων) 
• Μέχρι τα 60 ή τα 65 (μπορεί να μετατραπεί σε ισόβια, αλλά πριν από τη λήξη) 
• Φθίνουσα ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, 

ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ! 
Χρήσιμη στους δανειοδότες 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ασφ/νος δεν χρειάζεται να καταβάλει 
ασφάλιστρα για όλη την περίοδο!  
Παράδειγμα: Νεκτάριος, σελ.147 

• Χρήσεις της απλής ασφάλισης ζωής 
o Για κάλυψη από δάνειο 
o Για κάλυψη ταξιδιού (ταξιδιωτικό) 
o Για περιορισμένης διάρκειας επαγγελματικά ταξίδια 
o Για οικογενειακούς λόγους (πχ πληρωμή του φόρου κληρονομιάς) 

 
Ασφάλιση Οικογενειακού επιδόματος (family income) 
Μπορεί να προστεθεί στην Ισόβια ή στην Μικτή, αλλά προσφέρεται ανεξάρτητα. 
Το επίδομα .δίνεται στους δικαιούχους, μέχρι τη λήξη της κάλυψης 
Είναι φθίνουσα ασφάλιση (ή εφάπαξ καταβολή), όπου η αποζημίωση δίνεται περιοδικά αντί 
εφάπαξ. 
 
Παράδειγμα: Ο Χάρης και ο Μάκης έκαναν μια ασφάλιση οικογενειακού επιδόματος, για 
20 χρόνια, με ασφάλιστρο €250, το 1983.  
Η ασφάλιση προέβλεπε Ο.Ε. στη σύζυγο του καθενός €5000/χρόνο, από την ημέρα του 
θανάτου τους, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου (δηλ. το 2003). 
Ο Μάκης πέθανε μετά από πέντε χρόνια, το 1988. Η σύζυγός του έπαιρνε €5000 τον χρόνο 
για 15 χρόνια (συνολικά €75.000) 
Ο Χάρης πέθανε το 2002. Έτσι η σύζυγός του πήρε €5000 για τον ένα χρόνο, αλλά αφού το 
συμβόλαιο έληξε, δεν πήρε τίποτα άλλο ! 
   
Από ασφαλιστική άποψη, αυτά τα συμβόλαια απαιτούν πολύ προσεκτική ανάληψη 
(underwriting), διότι τα ποσά σε σχέση με τα ασφάλιστρα είναι πολύ μεγάλα (στην 
περίπτωση του παραδείγματος, η πλέον δυσμενής περίπτωση είναι €100.000). Λόγω της 
μακράς διάρκειας, ενδεχομένως ο πληθωρισμός να παίζει εδώ σημαντικό ρόλο. 

 



 
 

 

 
2. ΙΣΟΒΙΑ (Whole Life insurance) 
 Συνήθης (μέχρι τα 100 (Ελλάς) ή 110 (Βέλγιο)) 

Περιορισμένων καταβολών, όταν τα ασφάλιστρα καταβάλλονται σε μικρότερη 
περίοδο (είναι ακριβότερη) 
 
Αν ο ασφ/νος ζει στα 100, του επιστρέφεται το ασφάλισμα 
Τα ασφάλιστρα είναι σταθερά 
Δημιουργείται αξία εξαγοράς η οποία είτε δίνεται ολόκληρη είτε δάνειο απ΄αυτή 
 
Ποιοι την προτιμούν: α) προστασία σε οποιαδήποτε ηλικία 
β) κάποιος που περιμένει να δώσει ένα μεγάλο ποσό, αλλά δεν ξέρει πότε (πχ μεγάλο φόρο 
κληρονομιάς ή ξαναχτίσιμο σπιτιού μετά από σεισμό) 
γ) κάποιος που φοβάται για το μέλλον του (πχ διαζύγιο) 
δ) κάποιος που θέλει να αφήσει ένα ποσό σε ίδρυμα, κόμμα, ομάδα κλπ 
ε) συνέταιροι στη ίδια δουλειά 
 
Προσοχή: Στην 2η περίπτωση (περιορισμένων καταβολών) ένα συμβόλαιο είναι ελεύθερο 
όταν η περίοδος καταβολών λήξει και δεν απαιτείται άλλη πληρωμή ασφαλίστρων. Ληγμένο 
είναι ένα συμβόλαιο όταν έχει καταβληθεί το ασφάλισμα (πχ στη λήξη του όταν επέλθει 
θάνατος ή επιβίωση). 
 
 
3. ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Endowment Insurance)  

H αποζημίωση (ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) καταβάλλεται είτε σε θάνατο του ασφαλιζομένου, 
είτε σε επιβίωσή του στο τέλος της περιόδου ασφάλισης. 

• Έχει αξία εξαγοράς 
• Δάνειο 
• Αποταμιευτικό 

 
 
4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης 
επιστρέφονται στο δικαιούχο, τα καταβληθέντα ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ και τα συσσωρευμένα 
μερίσματα (ΟΧΙ το κεφάλαιο). 
Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου στη  λήξη της ασφάλισης, καταβάλλεται το 
ασφαλισμένο ΚΕΦΑΛΑΙΟ και τα συσσωρευμένα μερίσματα 
 
Ηλικία στην έναρξη της ασφάλισης: 18 έως 65 ετών 
Ηλικία στη λήξη της ασφάλισης  ≤ 75 ετών 
Διάρκεια ασφάλισης   ≥ 10 χρόνια 
Συμπληρωματικές καλύψεις  Παρέχονται όλες 
 
 
5. ΠΑΙΔΙΚΟ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ κλπ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
Είναι συμβόλαια επιβίωσης (όχι Μικτής), με κυριώτερο χαρακτηριστικό την υποχρεωτική 
χορήγηση του Παραρτήματος Θ (ΑΠΑ συμβαλλομένου), και την ελαστική εφαρμογή των 
κανόνων του Ιατρικού undewriting, που περιορίζονται σε ένα απλό ερωτηματολόγιο. Στην 
περίπτωση ανηλίκου, πρέπει το ερωτηματολόγιο να υπογραφεί από τους γονείς του! 
 



 
 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ 
 
 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗ 
Συνήθως είναι Ισόβια Ασφάλιση Ζωής. 
Εμφανίζεται σε πολλές μορφές, όλες όμως έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. 
Τα ασφάλιστρα είναι σταθερά, αλλά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ή η ΕΞΑΓΟΡΑ) μεταβάλλονται από 
την απόδοση των επενδύσεων ολόκληρου του αποθέματος. Αν η απόδοση είναι θετική, το 
κεφάλαιο μεγαλώνει, αν όχι μικραίνει, δεν μπορεί όμως να γίνει μικρότερο του αρχικού. 
 
 
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΖΩΗΣ (UNIVERSAL LIFE)  
Χαρακτηριστικό της είναι ο πλήρης διαχωρισμός των στοιχείων της σε… 
 α) Προστασία  

β) Αποταμίευση / Επενδύσεις  
γ) Έξοδα διαχείρισης 

 
Τα ασφάλιστρα πηγαίνουν σε ένα λογαριασμό, από τον οποίο αφαιρούνται κάθε χρόνο η 
επιβάρυνση θνησιμότητας και τα έξοδα διαχείρισης και προστίθεται η απόδοση των 
επενδύσεων. 
 
Κάθε χρόνο ο ασφαλιζόμενος παίρνει ‘Ενημερωτική Κατάσταση’ που δείχνει… 

• Τα καταβληθέντα ασφάλιστρα 
• Το κεφάλαιο θανάτου 
• Την αξία εξαγοράς 
• Τα έξοδα διαχείρισης 
• Την απόδοση επενδύσεων 

 
Τα ασφάλιστρα αυξομειώνονται με το αποταμιευτικό μέρος. 
Ο ασφαλιζόμενος μπορεί να καταθέτει ποσά που αυξάνουν την αξία εξαγοράς. 
Επιτρέπεται η μερική ανάληψη μετρητών, με ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου θανάτου 
(ίσο με την αξία εξαγοράς). Το ίδιο ποσό δίνεται και δάνειο.  
 
Οι επενδύσεις γίνονται ανάλογα με το ρίσκο που επιθυμεί ο συμβαλλόμενος, το δε 
επενδυτικό πλάνο μπορεί να αλλάζει κατά την κρίση του. Έτσι ο επενδυτικός κίνδυνος 
πέφτει εξολοκλήρου στον συμβαλλόμενο. 
Στα πλέον δυναμικά προγράμματα, δεν υπάρχει ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο, αλλά ούτε 
και το αρχικό κεφάλαιο δεν είναι εγγυημένο (!), όμως μπορεί να έχουν εξαιρετικά καλές 
αποδόσεις. 
 
 
 



 
 

 

 

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED 
 
O συνδυασμός  ασφαλιστικών αναγκών και επενδυτικών απαιτήσεων του Κοινού από την μια 
και η ανάγκη των Ασφαλιστικών εταιριών σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία να μειώσουν 
τους επενδυτικούς κινδύνους, τους οδήγησαν στον  σχεδιασμό των ασφαλιστο-επενδυτικών 
προϊόντων, γνωστών και ως Unit Linked.  
 
Στην Ελλάδα, τα Unit Linked έγινε κατορθωτό να ξεκινήσουν, μετά το ΠΔ252/96, που 
τροποποίησε τον Ν400/70, και επέτρεψε τα Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια. 
 
Για να ενεργοποιήσουν τέτοια συμβόλαια, οι ασφαλιστικές εταιρίες 

1. Δημιουργούν ένα εσωτερικό ταμείο, με τα ασφάλιστρα των ασφ/νων.  
2. Δημιουργούν ένα ΕΜΚ (Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο), με στοιχεία 

Μετοχές εισηγμένες  
Ομόλογα κρατικά 
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
Πιστοποιητικά καταθέσεων 
Χρηματικά διαθέσιμα 

3.  Οι πελάτες αγοράζοντας ασφαλιστήριο UL, αγοράζουν μερίδια από το ΕΜΚ, στην 
Τιμή Διάθεσης Μεριδίου (ΤΔΜ), και στη λήξη τα πουλάνε.στην Ασφ/κή Εταιρία. 

4. Η ΤΔΜ περιλαμβάνει την Καθαρή Τιμή Μεριδίου και την Προμήθεια. 
 
Ο Νόμος ορίζει ότι μπορούν να συσταθούν ΕΜΚ, στα οποία ο ασφ/νος συμμετέχει είτε 
καταβάλλοντας χρήματα Περιοδικά (UL περιοδικών καταβολών) είτε Εφάπαξ ( UL ad hoc 
καταβολών). 
 
Στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά επί του παρόντος πωλούνται ως Unit Linked, δύο 
κατηγορίες ασφαλιστικών-επενδυτικών προϊόντων: 

• Ασφαλιστήρια συνδεδεμένα με Αμοιβαία Κεφάλαια 
• Ασφαλιστήρια υπό το καθεστώς ΕΜΚ (γνήσια Unit Linked) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ UNIT LINKED 
 
Έστω σήμερα είναι η πρώτη μέρα λειτουργίας του. 
Ορίζεται,  
 Καθαρή Τιμή Μεριδίου (ΚΤΜ) = 3,11€ 
 Προμήθεια = 6% 
Κατά συνέπεια, ΤΔΜ = 3,11 + (3,11 * 0,06) = 3,30€ 
Έστω min(αγορά) τα 100 μερίδια (=330€) 
 
Σήμερα αγόρασαν 10 πελάτες. 
Αν στο κάθε συμβόλαια, το 60% πηγαίνει για την κάλυψη των ασφ/κών αναγκών, 
Και το υπόλοιπο…………..40% επενδύεται, 
 
Οι πελάτες έδωσαν (καθαρά) 3110€ (= 3,11 * 100 * 10πελ.) 
3110 * 40% = 1172€   αυτό το ποσό επενδύεται συνολικά 
 
Την άλλη μέρα, αναλαμβάνει δράση ο διαχειριστής του ΕΜΚ 
Έστω ότι η επένδυση «σπάει» σε μετοχικά ΑΚ και ομολογιακά ΑΚ κατά 50%, 
Δηλαδή 586€ μετοχικά και 586€ ομολογιακά. 
Έστω ότι ο υπήρξε άνοδος στο ΧΑΑ, και τα 586 έγιναν 610€ (άνοδος 4%) 
 
Έστω όμως ότι υπήρξε μια αναταραχή σε ορυχεία χρυσού κάπου στον κόσμο, που οδήγησε 
σε προβλέψεις ανατίμησης των διεθνών αποθεμάτων, που με τη σειρά τους οδήγησαν σε 
μαζικές ρευστοποιήσεις ομολόγων, με συνέπεια την πτώση της τιμής αγοράς τους διεθνώς ! 
Έτσι, η αξία των ομολογιακών ΑΚ έπεσε από 586 σε 572€ (-2,39%) 
 
Έτσι, η νέα τιμή των μεριδίων μας είναι… 
610 + 572 = 1182€, που αντιπροσωπεύουν το 40% της KΤΜ * μερίδια * πελάτες 
Αν προσθέσουμε και τα 1938€ και ανάγουμε στην  μονάδα, καταλήγουμε στην 
 Νέα ΚΤΜ = 3,12€ 
 
Λέμε ότι ο μεριδιούχος της πρώτης μέρας έχει «αποτιμητικά κέρδη». Θα μπορούσε 
βέβαια να ήταν και αλλιώς. Σε αυτή περίπτωση αν η εταιρία έχει εγγυηθεί μια minimum 
απόδοση, αυτά θα προσμετρηθεί στο τέλος της περιόδου ασφάλισης. Στην Ελλάδα σήμερα 
η ελάχιστη εγγυημένη απόδοση των Unit Linked είναι 3 - 3,5%. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί κόβεται το κεφάλαιο σε μερίδια (units); 
 
 
 
 
 
 
 
   
  



 
 

 

 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΟΧΕΣ 

 
Ασφαλιζόμενος, Συμβαλλόμενος, ∆ικαιούχος 
 Ασφαλιζόμενος είναι αυτός του οποίου η ζωή φέρει τον κίνδυνο. 
 Ο Συμβαλλόμενος λέγεται και «λήπτης της ασφάλισης» (Ν.2496/97). 

Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα  υπαναχώρησης και εναντίωσης (Ν.2496/97) 
Ο Συμβαλλόμενος έχει εκ του ασφαλιστηρίου –βάσει του Νόμου- όσα δικαιώματα έχει 
και ο ασφαλιζόμενος για 

o Εξαγορά του ασφαλιστηρίου 
o Είσπραξη μερισμάτων 
o Επιλογή τρόπου διακανονισμού ασφαλίσματος, αλλά 
o Για την αλλαγή δικαιούχου πρέπει να συναινέσει ο ασφαλιζόμενος  

Όταν ∆ικαιούχοι  ορίζονται «τα παιδιά του ασφαλιζομένου» εννοείται ΟΛΑ τα παιδιά, νόμιμα 
ή παράνομα από οποιοδήποτε γάμο. Θέλει προσοχή. 
Ασφαλιζόμενο ποσό (sum assured) ή ασφάλισμα 

Είναι το ποσό που αναλαμβάνει να πληρώσει ο ασφαλιστής στον κίνδυνο που 
ασφαλίζεται, δηλαδή στον θάνατο  ή στο τέλος της περιόδου στην περίπτωση του 
κληροδοτήματος. 

 
Όρος πλήρους ασφαλιστικής Σύμβασης (Entire Contract Clause). 
Ο όρος αυτός διευκρινίζει ότι την πλήρη ασφαλιστική σύμβαση αποτελούν το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο και η αίτηση ασφάλισης και οι (συνημμένες) δηλώσεις. 
Η εταιρία δεν μπορεί να μεταβάλλει όρους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του συμβαλλομένου. 
Το συμβόλαιο δεν μπορεί να ακυρωθεί για κανένα λόγο εκτός αν κάποια δήλωση έγινε 
σκόπιμα, από δόλο (αυτό πρέπει να αποδειχτεί). 
 
Όρος περί του αδιαφιλονίκητου (Incontenstable Clause). 
Ο όρος αυτός διευκρινίζει ότι η ασφαλιστική εταιρία δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ισχύ του 
ασφαλιστηρίου, αν έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της ασφάλισης, επικαλούμενη ψευδή ή 
δολία δήλωση. Σημαίνει ότι η εταιρία έχει στη διάθεσή της 2 χρόνια για να αποκαλύψει 
οποιαδήποτε ανωμαλία.  
Παράδειγμα. Πεθαίνει κάποιος από AIDS, το οποίο δεν το είχε δηλώσει στην σύναψη της 
αίτησης. Αν ο θάνατος συνέβη πριν συμπληρωθούν 2 χρόνια από την αίτηση, η εταιρία μπορεί 
να αρνηθεί την καταβολή του ασφαλίσματος, επικαλούμενη ουσιώδη απόκρυψη. Αν ο θάνατος 
συμβεί μετά τα 2 χρόνια, δεν υπάρχει δικαιολογία. 
Σε περίπτωση που η εταιρία ανακαλύψει δόλο, μπορεί μέσα σε ένα μήνα από την ανακάλυψη 
να προβεί σε καταγγελία, άλλως θεωρείται ως μη ουσιώδης παράβαση. 
Στην εσφαλμένη δήλωση ηλικίας πχ, αν αποκαλυφθεί –μετά θάνατον- ότι ο μακαρίτης είχε 
δηλώσει ψευδώς ηλικία διαφορετική από την πραγματική, θα ισχύσει ο αναλογικός κανόνας, 
ανάλογα με την πιθανότητα θανάτου του Πίνακα Θνησιμότητας. 
 
Η συμπλήρωση του χρόνου καταβολών για το κληροδότημα ή την συνταξιοδότηση λέγεται 
ωρίμανση του συμβολαίου. 
 
Ακύρωση όταν ο ασφ/νος δεν πληρώσει δόση για όσο προβλέπει η Περίοδος Χάριτος  
(συνήθως 30 μέρες). Αν ο θάνατος επέλθει μέσα στην περίοδο αυτή, τα ασφάλιστρα 
αφαιρούνται από το ασφάλισμα. 
Επαναφορά ακυρωμένου ασφαλιστηρίου γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 



 
 

 

a. απαιτείται απόδειξη ασφαλισιμότητας 
b. τα οφειλόμενα ασφάλιστρα καταβάλλονται εντόκως 
c. τα δάνεια επί του ασφαλιστηρίου πρέπει να πληρωθούν 
d. το ασφαλιστήριο δεν πρέπει να έχει εξαγορασθεί και 
e. δεν πρέπει να έχει περάσει χρόνος πολύς (συνήθως 3 χρόνια). 

Η επαναφορά σε ισχύ (αντί της έκδοσης νέου) συμφέρει τον συμβαλλόμενο γιατί 
i. Το ασφάλιστρο είναι μικρότερο, αφού το παλιό εκδόθηκε σε μικρότερη ηλικία 

ασφαλιζομένου 
ii. Τα έξοδα πρόσκτησης (προμήθεια) πρέπει να ξαναπληρωθούν 
iii. Το νέο συμβόλαιο θα μπορεί να εξαγορασθεί 3 χρόνια μετά 

 
Εκχώρηση ασφαλιστηρίου (Assignment Clause). 
Το ασφαλιστήριο ζωής εκχωρείται από τον συμβαλλόμενο ελεύθερα σε άλλον (!) είτε με 
απόλυτη εκχώρηση (οπότε όλα τα δικαιώματα του ασφαλιζομένου εκχωρούνται αυτόματα σε 
άλλον –πχ αλλάζει o δικαιούχος-κόμμα, ομάδα κλπ) είτε συμβαίνει  εκχώρηση  για  
εγγυοδοσία, οπότε το ασφαλιστήριο δίδεται ως εγγύηση για δάνειο. Σ’ αυτή την περίπτωση 
σαν εγγύηση λαμβάνεται μέρος του ασφαλίσματος. 
  
 
Εξαγορά 
Γίνεται μόνο σε αποταμιευτικά συμβόλαια (πχ Μικτή). 
Η αξία εξαγοράς δεν είναι τίποτα άλλο, παρά το Μαθηματικό Απόθεμα που σχηματίζεται για 
κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η απότομη διακοπή του συμβολαίου όμως στερεί από τον 
ασφαλιστή την δυνατότητα να αποσβέσει από τα μελλοντικά ασφάλιστρα το αυξημένο κόστος 
των πρώτων ετών, που έχει ήδη πραγματοποιήσει. Έτσι η εταιρία επιστρέφει μέρος του 
Μαθηματικού Αποθέματος, αφού το μειώνει κατά τα αναπόσβεστα αρχικά έξοδα. 
Υπάρχουν 3 επιλογές 

• Εξαγορά τοις μετρητοίς. Η ασφάλιση σταματά εδώ. Γίνεται μετά από κάποια χρόνια, 
συνήθως 2-3. 

• Αγορά μειωμένου αλλά ελεύθερου περαιτέρω καταβολών. Η πλέον συνήθης 
περίπτωση. Το νέο συμβόλαιο είναι του ιδίου τύπου με το αρχικό. 

• Αυτόματη εξαγορά όταν καθυστερεί η πληρωμή ασφαλίστρων, αν δεν ισχύει ο όρος 
για αυτόματο δανεισμό, οπότε υπερισχύει. 

 
∆άνειο επί του ασφαλιστηρίου (Policy Loan). 
Μόνο για τα αποταμιευτικά συμβόλαια. Ο συμβαλλόμενος μπορεί να συνάψει δάνειο μέχρι την 
αξία εξαγοράς με –χαμηλό- επιτόκιο που δηλώνεται στ ασφαλιστήριο. Ο τόκος του δανείου 
καταβάλλεται ετήσια και αν δεν καταβληθεί προστίθεται στο ποσό του δανείου. Αν στη  λήξη 
του συμβολαίου το δάνειο δεν έχει αποπληρωθεί, ή επέλθει θάνατος του ασφαλιζομένου, το 
ανεξόφλητο ποσό αφαιρείται από το ασφάλισμα. Στα περισσότερα συμβόλαια υπάρχει ο όρος 
περί αυτόματου δανεισμού ασφαλίστρου (automatic premium loan), που σημαίνει ότι το 
καθυστερούμενο ασφάλιστρο δανείζεται αυτόματα μετά την περίοδο χάριτος από την αξία 
εξαγοράς, αν η τελευταία είναι επαρκής. Το ασφαλιστήριο έτσι συνεχίζεται κανονικά, αλλά 
υπάρχει σε ισχύ δάνειο που φέρει επιτόκιο! 
 
ΡΑΝΤΕΣ 
Ο ασφαλιζόμενος μπορεί να ζητήσει η πληρωμή του ασφαλιστηρίου αντί εφάπαξ να γίνει με 
μια ράντα είτε ισόβια είτε κάποιας περιόδου. Υπάρχουν και οι ράντες όπου η παροχή δεν 
είναι σταθερή αλλά μεταβαλλόμενη σύμφωνα με κάποιο μέγεθος (πχ Χρηματιστήριο-ΗΠΑ). 
Άλλες Παροχές των Ασφαλιστηρίων Ζωής 



 
 

 

 
Ισόβια Ράντα Εγγυημένων Καταβολών (Life annuity with guaranteed payments) 
Μπορεί ο ασφαλιζόμενος, στη λήξη της ασφάλισης, αντί μιας ισόβιας ράντας να ζητήσει να 
παίρνει ένα μικρότερο μεν ποσό, αλλά εγγυημένο για κάποια χρόνια. Έτσι, αν πεθάνει μέσα 
στην περίοδο «εγγύησης», οι δικαιούχοι του θα συνεχίζουν να παίρνουν το ποσό αυτό μέχρι 
τη λήξη της εγγυημένης περιόδου. Χρήσιμο ιδιαίτερα γι’ αυτούς με ψυχικά άρρωστα παιδιά. 
 
Ράντα δύο ή περισσοτέρων κεφαλών (Joint and survivor annuity) 
Η παροχή δίνεται μέχρι να πεθάνουν και οι δύο συν-δικαιούχοι, είτε ολόκληρη, είτε σαν 
ποσοστό της μιας κεφαλής (προαποφασίζεται ποίας). 
 
Εγγυημένη Ασφαλισιμότητα (Guaranteed Purchase Option). 
Ο Ασφαλισμένος μπορεί να αγοράζει Πρόσθετα Ποσά Κεφαλαίου Βασικής Ζωής στο μέλλον, 
χωρίς αποδεικτικά Ασφαλισιμότητας. Συνήθως προκαθορίζονται τα χρονικά διαστήματα (πχ 
κάθε 3 χρόνια, μέχρι κάποια καταληκτική ηλικία, 40 ή 45 ετών). Η παροχή είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη σε περιόδους με έντονο πληθωρισμό, για να κρατάει το κεφάλαιο σε σταθερή αξία. 
Συνήθως η αύξηση του κεφαλαίου είναι κάποιο ποσοστό του υπάρχοντος. Η δυνατότητα 
σταματάει μετά 1 μήνα από την προσυμφωνηθείσα ημερομηνία. 
 
Underwriting (ασφαλιστικό, ιατρικό, οικονομικό) 
Το ασφαλιστικό έχει να κάνει με το είδος του συμβολαίου, τις καλύψεις κλπ. 
Το ιατρικό εξετάζει τον κίνδυνο από την σκοπιά της υγείας 
Το οικονομικό εξετάζει το ύψος των καλύψεων, το ασφάλιστρο και τις παροχές. 
 
Το ασφάλιστρο (premium) είναι  είτε εφάπαξ (lump sum) 
     είτε σε περιοδικά καταβαλλόμενες δόσεις 
και εξαρτάται από: α) την Θνησιμότητα (πίνακες) 
   β) τα επιτόκια (πληθωρισμός)  
  γ) δαπάνες, έξοδα (management, προμήθειες, μισθοί, αποθέματα, 

περιθώριο κέρδους, κά) 
 
Για την τιμολόγηση: 

Το άτομο του οποίου η ζωή συναντά τους βασικούς κανόνες τιμολόγησης, καλείται 
«στάνταρ» . 

 Υπάρχουν τα standard και τα substandard άτομα  
 The person whose life fits our basic calculations is called “an average life”. 
Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση:  

 Health/Occupation/Recreational Activities & Pursuits (HORA) 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 
 
Πρέπει να θυμάστε ότι  στην Ασφάλιση Ζωής το ασφάλιστρο ορίζεται στην αρχή της και δεν 
μπορεί να οριστεί εκ νέου . 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 

 
Η τιμολόγηση της ασφάλισης, γενικά, διαφέρει από την τιμολόγηση άλλων προϊόντων. 
Η διαδικασία  πρόβλεψης μελλοντικών απωλειών και μελλοντικών εξόδων καθώς και η 
κατανομή του κόστους ανάμεσα στις διάφορες τάξεις ασφαλισμένων δίνουν την τιμολόγηση. 
 
Οι αναλογιστές είναι αυτοί που εκτιμούν την τιμή της ασφάλισης,  
τα έξοδα που θα εμφανιστούν   
αν είναι σκόπιμο μια εταιρία να ασχοληθεί με  μια κατηγορία ασφαλίσεων 
και υπολογίζουν τα αποθέματα. 
 
Οι Πίνακες Θνησιμότητας του ασφαλισμένου πληθυσμού διαφέρουν από τους Γενικούς 
Πίνακες Θνησιμότητας για δύο λόγους: 
α) ∆ιότι κατά τεκμήριο οι ασφαλισμένοι χαίρουν καλυτέρου επιπέδου διαβίωσης και 
β) ∆ιότι οι ασφαλιστές ζητούν συνήθως ιατρικές εξετάσεις πριν ασφαλίσουν. 
 
Ένας Πίνακας Θνησιμότητας έχει απαραίτητα 4 στήλες: 

• Την ηλικία x 
• Τον αριθμό των ζώντων lx 

• Το πλήθος των θανάτων dx 

• Την πιθανότητα θανάτου qx 

 
Η ηλικία . 2 μέθοδοι.  Είτε την ηλικία των τελευταίων γενεθλίων 
   Είτε την ηλικία που έχει κάποιος την 1/1 κάποιου έτους. 
   Συνήθως η τελευταία ηλικία του πίνακα συμβ. με  ω 
 
Ο αριθμός των (επι)ζώντων στην ηλικία αυτή. Ο αριθμός l0 επιλέγεται αυθαίρετα, λέγεται 
radix, και όλες οι άλλες  τιμές του lx προκύπτουν από το l0 και από τις πιθανότητες 
αποβίωσης από ηλικία σε ηλικία. Συνήθως l0=1.000.000 ή 100.000 ή 10.000.000. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι… 
 
 dx = lx – lx+1 
  dx   lx – lx+1 
 qx =    =    =(1-lx+1/lx) = 1-px 
  lx   lx 

όπου px είναι η πιθανότητα ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ για 1 χρόνο ατόμου ηλικίας x. 
 
 
Τα ασφάλιστρα και οι αποζημιώσεις δεν αποτελούν σημερινές καταβολές και έτσι πρέπει να 
αναχθούν σε παρούσες αξίες. Έτσι παράλληλα με τις πιθανότητες (για τον υπολογισμό των 
αποζημιώσεων), πρέπει να κάνουμε και χρήση των μεθόδων της προεξόφλησης. 
 
Προφανώς τα ασφάλιστρα πρέπει να ισούνται με τις καταβολές ή καλύτερα… 
Η παρούσα αξία των ασφαλίστρων να ισούται με την μαθηματική ελπίδα της παρούσας αξίας 
των αποζημιώσεων. 
 



 
 

 

Η παρούσα αξία των αποζημιώσεων ονομάζεται και Αναλογιστική Παρούσα Αξία (Actuarial 
Present Value), και για να την υπολογίσουμε χρειάζεται να ξέρουμε τα μεγέθη ΠΟΣΟ, ΠΟΤΕ 
και ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ καταβολής. 
  
Ο Συντελεστής Προεξόφλησης Ω. 
Έστω κεφάλαιο Κ, που τοκίζεται με επιτόκιο ι% για ένα χρόνο. 

Στο τέλος του 1ου χρόνου θα έχουμε Κ1 = Κ (1 + ι) 

Στο τέλος του 2ου χρόνου θα έχουμε Κ2 = Κ1 (1 + ι) = Κ (1 + ι) (1 + ι) = Κ (1 + ι)2 

Στο τέλος του n χρόνου θα έχουμε Κn = Κ (1 + ι)n   

άρα Κ = Κn /(1 + ι)n   ή Κ-n = Ω Κ 

Ω = 1/(1 + ι)n  συντελεστής προεξόφλησης,  

μας δίνει την αξία του κεφαλαίου n χρόνια πριν . 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Αναλογιστική Παρούσα Αξία του Κεφαλαίου Κ μιας  απλής ασφάλισης 

Ζωής n ετών, είναι Α = Ωn Κ π, όπου π είναι η πιθανότητα να γίνει η καταβολή αυτή 

Το Α είναι τα συνολικά καταβαλλόμενα ασφάλιστρα για την Ασφάλιση αυτή σε σημερινές τιμές! 

 

 

 



 
 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΑΘΑ) 
Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα, καταβάλλεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της κάλυψης. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μέχρι 9 φορές το κεφάλαιο της Βασικής Ζωής.  
Μέχρι 900 φορές το κεφάλαιο της Μηνιαίας σύνταξης. 
Ανώτατο όριο κάλυψης: 200.000 €. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: 1,2ο/οο επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ΑΘΑ 
 
Σημείωση: Αν μαζί με την ΑΘΑ δίνεται και η κάλυψη του ΠΑ, τότε το ύψος του 
αναλαμβανόμενου κινδύνου υπολογίζεται αθροιστικά και είναι… 
ΑΘΑ + ΠΑ + ΤΡΟΧΑΙΟ = 200.000 € 
 
Απαιτείται η συμπλήρωση του καταλόγου με τις ιατρικές ερωτήσεις 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΑΠΑ) 

ΛΟΓΩ ΔΟΑ ή ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
Αν ο ασφαλιζόμενος μείνει ολικά ανίκανος για εργασία ή αν πάθει μια από τις σοβαρές 
ασθένειες πριν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, απαλλάσσεται από την πληρωμή 
ασφαλίστρων της Βασικής Ζωής και των πρόσθετων καλύψεων εκτός του Παραρτήματος Ζ.  
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: 
Ηλικίες     < 40:  4 ο/οο  επί των ασφαλίστρων  ΒΖ και των παρατημάτων πλην ΔΟΑ 
Ηλικίες 41 – 50: 5 ο/οο  επί των ασφαλίστρων  ΒΖ και των παρατημάτων πλην ΔΟΑ 
Ηλικίες 51 – 60: 6 ο/οο  επί των ασφαλίστρων  ΒΖ και των παρατημάτων πλην ΔΟΑ 
 
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ: 
Παρέχεται με κεφάλαιο ΒΖ έως 60.000 € ή με 600 € μηνιαία σύνταξη. 
Σε συμβόλαια με κεφάλαιο θανάτου, παρέχεται και για μεγαλύτερα ποσά 
 
Παρατηρήσεις: 
Είσοδος 18-60 ετών. 
Απαιτείται η συμπλήρωση του καταλόγου με τις ιατρικές των ιατρικών ερωτήσεων και 
ιατρικές εξετάσεις, αν κριθεί απαραίτητο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΝΠ) 

Δωμάτιο και «ξενοδοχειακή» διαμονή 
Εργαστηριακές εξετάσεις και φάρμακα 
Έξοδα χειρουργείου 
Αμοιβές γιατρών 
Διάφορα (πχ αποκλειστική νοσοκόμα) 
 
Προβλήματα από τον ανταγωνισμό: 

• Να υπάρχει ανώτατο όριο ή όχι 
• Συμμετοχή του ασφαλιζομένου; {ασφ/κό ταμείο} 

Μέχρι πρόσφατα: απεριόριστη κάλυψη υγείας 
Πρόσφατα: Μετά από πληρωμή του ασφαλιζομένου 

 Ή    απεριόριστα για ορισμένα (-ο) νοσοκομεία  
• Τοκετός – οδοντιατρικά – πλαστικές(lifting, μύτες) 

  {διότι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του ασφαλίσιμου κινδύνου  
 δεν είναι τυχαία και απρόβλεπτα.  
  Γιατί αντιμετωπίζεται σαν ασθένεια; 
Ειδικά για τον τοκετό: 
 Οι επιπλοκές του είναι ασφαλίσιμες 
 Το κράτος πιέζει λόγω υπογεννητικότητας 
 Οι γυναικείες οργανώσεις  πιέζουν για λόγους ισότητας (ανεπιθύμητος τοκετός) 
Λύσεις των ασφαλιστικών εταιριών: 

• Ύπαρξη συμβολαίου 12 ή 24 μήνες προ του τοκετού 
• Θέσπιση ανωτάτων ορίων σε αμοιβές γιατρών 
• Για εισαγωγή εφάπαξ ανάλογα με την επέμβαση 

 
Ισχύει μέχρι τα 65 έτη, αλλά παρατείνεται  με επασφάλιστρο (ο περιορισμός δεν ισχύει στην  
ισόβια). 
 
Το ασφάλιστρο ξεκινά από 505€ για Ανδρα ή Γυναίκα 1 έτους, και φθάνει τα 1500€/χρόνο 
για άνδρα 60 ετών. Μέχρι την ηλικία των 50 οι γυναίκες έχουν ακριβότερα ασφάλιστρα, ενώ 
μετά έχουν οι άνδρες. Στα 50 είναι 1000€/χρόνο. 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΕ) 
Δίνεται πάντα με συμμετοχή του ασφαλιζομένου ή απαλλαγή 
Συνήθεις εξαιρέσεις (βλ. ανικανότητα).  
Εδώ η εταιρία αναπροσαρμόζει κάθε χρόνο το ασφάλιστρο κατά ένα προκαθορισμένο 
ποσοστό, ανάλογα με τη νέα ηλικία του ασφαλιζομένου. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (ΝΕ) 
 
Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλιζομένου σε Νοσοκομείο από ασθένεια, ατύχημα ή 
τοκετό, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση με ανώτατο όριο 365 μέρες. 
Αν η νοσηλεία γίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, τότε η ημερήσια αποζημίωση 
διπλασιάζεται για τις αντίστοιχες μέρες. 
 
Παρέχεται και ημερήσια αποζημίωση για ανάρρωση στο σπίτι ίση με νοσοκομείου, 
διάρκειας τόσης όση είχε μείνει στο νοσοκομείο. 
Αν ο ασφαλιζόμενος νοσηλευθεί στο εξωτερικό, η αποζημίωση διπλασιάζεται. 
 
Η αποζημίωση επεκτείνεται και στα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου. 
 
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 
Το απαιτούμενο κεφάλαιο ΒΖ  ≥ 100 x ΝΕ 
Σε συνταξιοδοτικό, ελάχιστη μηνιαία σύνταξη: 150€ 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: 
Ανάλογα με την ηλικία και το ύψος του επιδόματος.  
Ενδεικτικά δίνεται ο κατωτέρω πίνακας: 
          

   6      45  90 
0-17 ετών   8,70  66,25 130 
18-45  21,60 162  324 
46-55  24  180  360 
56-60  26,40 198  396 
>60 ετών   δεν δίδεται 
  
Απαιτείται η συμπλήρωση του καταλόγου με τις ιατρικές ερωτήσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z. ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΔΟΑ) 
 
Τι είναι ΔΟΑ; 

Είναι η διαρκής και ολοκληρωτική ανικανότητα του ασφαλιζομένου, που προέρχεται από 
ασθένεια ή ατύχημα, να εκτελέσει την εργασία του, ή κάθε άλλη εργασία για την οποία 
έχει την απαιτούμενη μόρφωση, εκπαίδευση και πείρα.  
ΔΟΑ θεωρείται κάθε ανικανότητα αθροιστικά πάνω από 67% (στο επίσημο βιβλίο του 
ΙΚΑ, όποθ προβλέπεται πχ 2% δάκτυλο ποδιού, 5% δάκτυλο χεριού κλπ) 

Προϋπόθεση λήψης της αποζημίωσης είναι… 
Το συμβόλαιο να βρίσκεται σε ισχύ 
Το Παράρτημα Ζ να ισχύει. 

Το Παράρτημα Ζ παύει να ισχύει όταν… 
 Δεν έχει καταβληθεί ασφάλιστρο γιαυτό 
 Το συμβόλαιο έχει ακυρωθεί, λήξει, εξαγορασθεί 
 Το συμβόλαιο είναι Ελεύθερο Καταβολής Ασφαλίστρων (από την εξαγορά!) 
 Ο ασφαλιζόμενος έχει πεθάνει 
 Ο ασφαλιζόμενος έχει ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών 
 Αν έχει δοθεί το ανώτατο ποσό αποζημίωσης 

Διαδικασία Αποζημίωσης 
Στην περίπτωση απώλειας δύο εκ των «χέρι, μάτι, πόδι» 
 η αναγνώριση είναι άμεση 
 η αποζημίωση είναι άμεση  
 το ασφαλιζόμενο ποσό καταβάλλεται άμεσα. 
 
Το ίδιο γίνεται και στος 5 σοβαρές ασθένειες, με την προϋπόθεση ότι έχει επέλθει η 
ανικανότητα. 

Οι 5 σοβαρές ασθένειες είναι… 
1. Έμφραγμα του μυοκαρδίου (αποδεικνύεται με : ιστορικό πόνου 

ΗΚΓ  
αύξηση των καρδ. ενζύμων 

2. Εγχείρηση bypass συνεπεία στεφανιαίας νόσου 
3. Εγκεφαλικό επεισόδιο 

απαραίτητα είναι η εισαγωγήξ σε νοσοκομείο και πατραμονή 24 ωρών με 
συμπτώματα παράλυσης 

4. Καρκίνος. Περιλαμβάνεται λευχαιμία, λεμφώματα, 2ου σταδίου  
5. Νεφρική ανεπάρκεια. 

Βλάβη και των 2 νεφρών, ώστε να απαιτείται τακτική αιμοκάθαρση 
ή να έχει πραγματοποιηθεί  μεταμόσχευση νεφρού. 

 
Εισάγεται η έννοια «Ημερομηνία Αναγνώρισης» (Ν),  
που την συνδέει η εξής σχλεση με τις ημ/νίες αναγγελίας (Γ) και ημ/νία συμβάντος (Σ) 

Έναρξη ΔΟΑ < Σ < Γ < Ν < Λήξη ΔΟΑ 
Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανικανότηξτα δεν αποζημιώνεται άμεσα, αλλά 50% με την 
αναγνώριση και 50% στην ετήσια επέτειο της αναγνώρισης, αρκεί να υπάρχει και τότε.(Σημ. Η 
«σκληρυνση κατά πλάκας» είναι ανικανότητα 67%, αλλά δεν εισάγει ολική ανικανότητα την 
ημερομηνία αναγνώρισης!) 
 
 
 
 



 
 

 

 
Εξαιρέσεις. Το παράρτημα Ζ δεν καλύπτει ανικανότητα οφειλόμενη σε… 

1. Πτήση με οποιοδήποτε αεροσκάφος εκτός από δρομολόγια αναγνωρισμένων γραμμών 
εναέριων συγκοινωνιών ή charters. 

2. Πτώση με αλεξίπτωτο 
3. Χρήση εκρηκτικών για επαγγελματικούς λόγους 
4. Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα 
5. Απόπειρα αυτοκτονίας. 
6. Αλκοολισμό, λήψη φαρμάκων ή ναρκωτικών 
7. Διανοητικές διαταραχές, νευρώσεις, ψυχώσεις 
8. ΑΙDS 

 
Δεν καλύπτεται ΔΟΑ που προκλήθηκε κατά την διάρκεια 

1. Συμμετοχής του ασφαλιζομένου σε επαγγελματικές αθλητικές συναντήσεις (αγώνες και 
προπονήσεις) 

2. Συμμετοχή του ασφ/νου σε αγώνες πυγμαχίας ή πάλης (επαγγ.+ερασιτ) 
3. Συμμετοχή του ασφ/νου σε καταδύσεις 
4. Συμμετοχή του ασφ/νου σε αγώνες κλπ με μηχανικά μέσα 

 
Δεν αναγνωρίζονται σαν σοβαρές ασθένειες 

1. Η μέθοδος αγγειοπλαστικής με μπαλονάκι ή η εγχείρηση με laser για την διόρθωση 
στένωσης ή απόφραξης στεφανιαίων αρτηριών. 

2. Η νόσος του HODGIN πρώτου σταδίου (καρκίνος των λεμφαδένων) 
3. Το μη διηθητικό καρκίνωμα in situ (καρκίνος του μαστού) 
4. Οι μη διηθητικοί καρκίνοι του δέρματος 
5. Η λεμφοκυτταρική αναιμία 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΑ: Ισο, 2πλάσιο, 3πλάσιο του κεφαλαίου της ΒΖ αλλά ≤ 200.000€ 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: Ενδεικτικά δίδονται από τον κατωτέρω πίνακα για κεφάλαιο 1000€ 
Ηλικία Ασφάλιστρο 
18-30  7,50€ 
31-35  9,00€ 
36-40 10,50€ 
41-45 15,00€ 
46-50 21,00€ 
51-55 27,00€ 
56-60 39,00€ 
  
Σε περίπτωση Διαρκούς Μερικής Ανικανότητας, καταβάλλεται ποσοστό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΕ) 
Σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια, ο ασφαλισμένος 
εισπράττει ημερήσια αποζημίωση, μετά από μια περίοδο αναμονής. Σε περίπτωση 
νοσοκομειακής περίθαλψης, οι μέρες παραμονής στο Νοσοκομείο μειώνουν αντίστοιχα την 
περίοδο αναμονής. Η είσπραξη αυτή μπορεί να συνεχιστεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 
εξαντλήσεως της προκαθορισθείσας ‘Διάρκειας παροχής’, που μπορεί να είναι 2, 5 ή 10 
χρόνια.  
Ο συμβολισμός ΑΕ 1/15 σημαίνει ότι το επίδομα ΑΕ δίδεται από την 1η μέρα 
ανικανότητας από ατύχημα και από την 15η μέρα στην ασθένεια. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η ΑΕ δίνεται μόνο σε άτομα απασχολούμενα είτε με αμοιβή είτε 
για κέρδος. Άτομα που αποδεδειγμένα δεν έχουν εισόδημα από την εργασία τους, ή άτομα 
που δεν εμφανίζονται εργαζόμενα, δεν μπορούν να καλυφθούν από την ΑΕ, όπως πχ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ κλπ. Έτσι η κάλυψη αυτή δεν μπορεί να δοθεί 
στα Παιδικά Συμβόλαια. 
Δεν μπορούν να δοθούν ταυτόχρονα Προσωπικό Ατύχημα και ΑΕ. 
Αν η Διάρκεια Παροχής είναι 10ετής, η έναρξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 45, άλλως 
έναρξη μπορεί να είναι 18-55 ετών και λήξη τα 65. 
 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ δεν υπάρχει, αλλά η ΑΕ συνδέεται με ποσοστό ο/οο με 
το κεφάλαιο της ΒΖ (πχ σύνηθες είναι ένα 4ο/οο στη 10ετή διάρκεια) 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ. Καθορίζεται από την Διάρκεια  Παροχής, την Περίοδο Αναμονής, την 
Ηλικία του ασφαλιζομένου και το Ύψος του επιδόματος, και ξεκινάει σήμερα από 500€ το 
χρόνο για ΑΕ 100€/ημέρα, για 2 χρόνια, 1/31, και 18-30 ετών, και φθάνει τα 4.500€/χρόνο 
για 100€/ημέρα, για 5 χρόνια, 1/15 και 51-55 ετών. 
 
Απαιτείται η συμπλήρωση του καταλόγου με τις ιατρικές ερωτήσεις 
 
 



 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΟΑ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ    (ΑΠΑΣ) 
 
Δίδεται υποχρεωτικά στα Παιδικά Συμβόλαια, και απαλλάσσει τον συμβαλλόμενο από την 
μελλοντική πληρωμή ασφαλίστρων της ΒΖ και των Παραρτημάτων της σε περίπτωση θανάτου 
ή ΔΟΑ αυτού από οποιαδήποτε αιτία. 
 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ μπορεί να είναι ο πατέρας, η μητέρα, αδελφός –η, γιαγιά, παππούς, 
θείος –α, νονός –ά, ή αυτός που έχει την γονική μέριμνα του ανήλικου παιδιού. 
Κατώτερη ηλικία εισόδου συμβαλλομένου: 18 
Ανώτερη ηλικία εισόδου συμβαλλομένου: 55 
Ανώτερη ηλικία εξόδου συμβαλλομένου: 65 
Δεν δίνεται ΑΠΑ όταν λήγει πριν ο ασφαλιζόμενος συμπληρώσει το 18ο έτος 
(πχ, συμβαλλόμενος 55 ετών, παιδί 2 ετών) 
 
Για τον υπολογισμό της διάρκειας της ΑΠΑ λαμβάνουμε υπ’ όψη: 

1. Τη διαφορά της ηλικίας του παιδιού από τα 27. 
2. Τη διαφορά της ηλικίας του συμβαλλομένου από τα 65 
3. Τη διάρκεια της ΒΖ 

Ο μικρότερος αριθμός που προκύπτει δίνει τη διάρκεια της ΑΠΑ (min 10 έτη) 
Παράδειγμα: Έστω ηλικία παιδιού 5 27 – 5 = 22 
Ηλικία συμβαλλομένου: 40  65 – 40= 25 
Διάρκεια ασφάλισης 30 χρόνια    30 
Προκύπτει έτσι διάρκεια κάλυψης παραρτήματος Θ, 22 έτη 
 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ. Υπάρχει (συνήθως κεφάλαιο ≤ 60.000€) 
 
Απαιτείται η συμπλήρωση του καταλόγου με τις ιατρικές ερωτήσεις από τον συμβ/νο. 
 
Εάν ο συμβαλλόμενος είναι άλλος από τους γονείς, χρειάζεται να υπογάψει το συμβόλαιο ένας 
από τους γονείς ή όποιος έχει την γονική μέριμνα, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την σύναψη 
ασφάλισης για τη ζωή του παιδιού του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΠΑ) 
 

Είναι συνδυαστικό συμβόλαιο και καλύπτει Θάνατο, ΔΟΑ, Πρόσκαιρη Ανικανότητα 
και ΙατροΦαρμακευτικά έξοδα. Όταν το συμβόλαιο αυτό δίδεται σαν Κάλυψη κλάδου 
Ζωής, τότε οι τέσσερεις καλύψεις  δίδονται και τιμολογούνται ανεξάρτητα. Όταν το 
συμβόλαιο δίδεται ανεξάρτητα, σαν Συμβόλαιο Κλάδου Προσωπικών Ατυχημάτων, 
τότε οι τέσσερεις καλύψεις ονομάζονται Παραρτήματα. 
 
Σε ΘΑΝΑΤΟ από ατύχημα, καταβάλλεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 
 
Σε ΔΟΑ, καταβάλλεται επίσης όλο το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. 
ΔΟΑ θεωρείται α) Η ολική απώλεια λειτουργίας δύο εκ των χεριών, ματιών, ποδιών 
β) Ολική παραλυσία 
 
Σε ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ συνεπεία ατυχήματος διάρκειας μεγαλύτερης από 
10 μέρες, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση από την πρώτη μέρα του ατυχήματος, με 
ανώτατο όριο τα 2 χρόνια. Η αποζημίωση διπλασιάζεται σε περίπτωση νοσηλείας στο 
εξωτερικό. 
 
Τα ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ σε περίπτωση ατυχήματος, βάσει πρωτότυπων 
αποδείξεων. 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Η πρόσκαιρη ανικανότητα δεν δίδεται για παιδιά. 
 
ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: 
α) Ελάχιστο κεφάλαιο ΒΖ: 3000€ 
β) Σε συμβόλαια μικρής διάρκειας (πχ 5 έτη), το κεφάλαιο του ΠΑ < 10*ΒΖ 
γ) Σε συμβόλαια μεγάλης διάρκειας μπορεί το κεφάλαιο του να είναι ΠΑ < 20*ΒΖ 
Σε συμβόλαια τύπου Unit Linked, το κεφάλαιο του ΠΑ υπολογίζεται με βάση το κεφάλαιο 
επένδυσης. 
Ανώτατο όριο ΙΦ εξόδων: 5ο/οο του κεφαλαίου του ΠΑ, με πλαφόν τα 3000€. 
Στο ασφάλιστρο προσμετράται η κατηγορία επαγγέλματος του ασφαλιζομένου. 
Το ασφάλιστρο της πρόσκαιρης ανικανότητας είναι ίδιο με την ΑΕ 
 
Απαιτείται η συμπλήρωση του καταλόγου με τις ιατρικές ερωτήσεις 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

Η κοινωνική πρόνοια (welfare) είναι ευρύτερος θεσμός και περιλαμβάνει τόσο τις κοινωνικές 

ασφαλίσεις (συντάξεις και ασθένεια εργαζομένων και μελών των οικογενειών τους) όσο και 

την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές  (σεισμούς, πυρκαγιές κλπ) όσο και την 

καταπολέμηση της φτώχειας (επιδόματα ανεργίας, ΕΚΑΣ κ.ά. βοηθήματα). 

 

H Kοινωνική ασφάλιση είναι η ασφάλιση που ασκείται από ΝΠΔΔ, αφορά την κάλυψη 

κινδύνων που απειλούν άμεσα πρόσωπα, και η ασφαλιστική σχέση ρυθμίζεται από διατάξεις 

του Δημοσίου Δικαίου, άρα ο χαρακτήρας της είναι υποχρεωτικός. 

Επειδή η ΚΑ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οι ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να 

καταβάλλονται και από διάφορους κοινωνικούς φορείς (πχ εισφορά υπέρ ΟΓΑ σε όλα τα 

συμβόλαια και σε όλους τους έμμεσους φόρους μέχρι το 2003, εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΠΑΕ 

σε όλα τα ασφαλιστήρια κλπ). 

 

Πρωτο-εφαρμόστηκε περ. το 1880, στη Γερμανία (Βίσμαρκ), για τους εργάτες των 

ορυχείων (η Γερμανία δεν είχε αποικίες, γιαυτό και εκεί δούλευαν ελεύθεροι πολίτες). 

Σκοπός της ήταν να μειώσει τις μέρες απουσίας τους, και να κάνει την απασχόληση εκεί 

ελκυστική, διότι δεν πήγαινε κανείς! Κατηγορήθηκε –ο Βίσμαρκ !- για κομμουνισμό και 

επικρίθηκε σφόδρα από τους οπαδούς των ‘φιλελευθέρων’ ιδεών. Εκείνη την εποχή περίπου 

έγιναν και τα γεγονότα της Πρωτομαγιάς στο Σικάγο, με αίτημα το ωράριο και την 

κοινωνική ασφάλιση. 

 

Στην Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΟΗΕ, 1948) στο άρθρο 22, αναφέρεται… 

Καθένας έχει το δικαίωμα  

• για ένα εύλογο βιωτικό επίπεδο, 

• Για την διασφάλιση της υγείας, της ευημερίας, της ζωής της δικιάς του και της 

οικογενείας του(τροφή, ένδυση, κατοικία, ιατρικές φροντίδες), 

• Έχει επίσης δικαίωμα στην ασφάλεια σε περίπτωση ανεργίας, ασθένειας, 

ανικανότητας, γήρατος και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση για την οποία δεν είναι 

υπεύθυνος για την απώλεια των μέσων συντήρησής του. 

 

 

 



 
 

 

Μια ΚΑ δίνει τις εξής παροχές:  Συντάξεις γήρατος και αναπηρίας 

     Επιδόματα ασθένειας και τοκετού 

     Επίδομα ανεργίας, 

Στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. 

 

Ταξινόμηση Κ.Α. από την άποψη της αντασφαλιστικής τεχνικής που χρησιμοποιείται  

Παροχές μεγάλης διάρκειας (Π1) 

1. σύνταξη γήρατος,  

2. σύνταξη λόγω θανάτου συγγενούς,  

3. σύνταξη αναπηρίας) 

Παροχές μικρής διάρκειας (Π2) 

1. προσωρινή ανικανότητα (λόγω τοκετού, ατυχήματος ή ασθένειας) 

2. ανεργία 

3. υγειονομική περίθαλψη 

 

• Στην Π1   παρεμβαίνει το οικονομικό στοιχείο είναι δηλ. ταυτόσημη με 

τους  κλάδους ζωής (ράντες) 

• Η Π2 έχει να κάνει με το βαθμό της ζημιάς, έχει δηλ. περισσότερα 

κοινά με τους κλάδους ζημιών. 

 

Κατά το Αγγλικό σύστημα, η σύνταξη αναπηρίας δεν είναι παροχή μακράς διαρκείας, αλλά 

στον ολικά ανάπηρο δίνεται μια βραχυχρόνια σύνταξη, έπειτα ένα επίδομα μέχρι την ηλικία 

συνταξιοδότησης, και μετά η κανονική του σύνταξη. 

Στη χώρα μας εφαρμόζεται το Γερμανικό σύστημα ΚΑ. 

 

H ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Οι ΚΑ με τη σημερινή μορφή στη χώρα μας, σε σύγκριση με άλλες χώρες, καθυστέρησαν 

κυρίως λόγω της έλλειψης βιομηχανικής ανάπτυξης. 

«Η ΚΑ στην Ελλάδα αναπτύχθηκε χωρίς προγραμματισμό και μέτρο και εν πολλοίς χωρίς 

μέριμνα ως προς την αξιοποίηση της περιουσίας των φορέων, με αποτέλεσμα από τις αρχές 

της 10ετίας του 1990. η πολιτεία να παρέμβει κατ’ επανάληψη με θεσμικές αλλαγές. Ήδη ο 

θεσμός επανεξετάζεται και αναμένονται νέες ρυθμίσεις με τάσεις περιορισμού δικαιωμάτων, 

την έκταση των οποίων ουδείς γνωρίζει». (Γ. Ψηλός, ΓΣΕΕ, 1999). 



 
 

 

 

Σχετικοί Νόμοι:  

551/1915. Μετά τα γεγονότα στα μεταλλεία σιδήρου στη Σέριφο  «Περί ευθύνης προς 

αποζημίωσην εξ ατυχημάτων εργασίας υπαλλήλων και εργατών». 

6298/1934. Περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Δημιουργία ΙΚΑ. 

4169/1961. Δημιουργία του ΟΓΑ 

2084/1992, Νόμος Σιούφα, όπου εισάγεται ο διαχωρισμός μεταξύ παλαιών και νέων 

συνταξιούχων (νέοι: οι πρωτο-ασφαλιζόμενοι μετά το 1993). 

3029/2002, Εισήγαγε ότι τα 37 εργάσιμα χρόνια, χωρίς όριο ηλικίας, φτάνουν για 

συνταξιοδότηση. 

 

Στη χώρα μας συνυπάρχουν όλες οι μορφές ασφαλιστικής οργάνωσης, τόσο το Δημόσιο 

Συνταξιοδοτικό Δίκαιο, όσο και το κοινό Ασφαλιστικό Δίκαιο. Το πρώτο αναφέρεται στην 

συνταξιοδοτική προστασία των Δημοσίων Υπαλλήλων (πολιτικών και στρατιωτικών) καθώς 

και των υπαλλήλων ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ορισμένων άλλων κοινωφελών οργανισμών. Το 

δεύτερο καλύπτει όλους τους άλλους μισθωτούς και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες, για 

σύνταξη και ασθένεια. 

 

 

Πως μετράται ο χρόνος ασφάλισης. Τα περισσότερα ταμεία μετρούν σε 

Έτη ασφάλισης, Ημέρες και Μήνες. 

Το ΙΚΑ για να διακανονίσει θέματα εποχικώς και ημι-απασχολουμένων, εισήγαγε τον όρο 

ΗΕ (ημέρες εργασίας). 

 

Ισοδύναμα: 1χρόνος = 300ΗΕ (άσχετα αν η εβδομάδα είναι 5 εργασίμων ημερών ή 6) 

        1 μήνας = 30 ΗΕ (άσχετα αν οι εργάσιμες είναι 22 ή 25 ή 31). 

 

Αναγνωρίζονται (δι’ εξαγοράς).  

Η εξαγορά πραγματοποιείται με τον μισθό που ισχύει την ημερομηνία της αναγνώρισης. 

Παρέχεται έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή. 

 Η στρατιωτική θητεία :Η αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ακόμα και μετά 

το θάνατο του ασφαλισμένου (από τα προστατευόμενα μέλη). 

Για την στρατιωτική θητεία μόνο: 1 χρόνος = 360 ΗΕ 

Η θητεία αναγνωρίζεται ασχέτως βαθμού (στρατιώτης, υπαξιωματικός ή αξιωματικός) 



 
 

 

Αναγνωρίζεται ακόμα κι αν ο φορέας ΚΑ δεν υπήρχε τότε! 

Η αναγνώριση γίνεται μόνο μια φορά, για έναν φορέα (εκτός αν αλλάξει υπουργείο-ΙΚΑ). 

Πρέπει ο ασφαλιζόμενος να είναι μεγαλύτερος των 58 ετών (έτσι, δεν μπορεί να θεμελιώσει 

δικαίωμα σύνταξης πχ. στις τράπεζες –που ισχύει το 58ο έτος- όταν είσαι 56 ! ) 

 Η γονική άδεια, που δικαιούνται από το 1992 και οι δύο γονείς. Είναι άνευ αποδοχών 

και χορηγείται μέχρι να γίνει το παιδί 3,5 ετών. Χορηγείται ξεχωριστά για κάθε τοκετό (πχ 

μία μόνο φορά για δίδυμα), και για υιοθετημένο παιδί μέχρι 3,5 ετών. Η διάρκειά της είναι 

μέχρι 2 χρόνια. 

 Η εκπαιδευτική άδεια, μέχρι 2 χρόνια, όταν είναι άνευ αποδοχών. 

 Η απουσία λόγω ασθενείας, για διάστημα μεγαλύτερο των 200ΗΕ. Μέχρι τότε για 

απουσίες μεγαλύτερες των 3ΗΕ, τα ημερομίσθια τα καλύπτει μόνο το ΙΚΑ (τοκετός ;) 

 

Δίδεται το δικαίωμα της αυτασφάλισης σε όποιον θέλει (με σκοπό είτε να δικαιούται ΙΦ 

περίθαλψη, είτε να συμπληρώσει συντάξιμες ΗΕ) 

 

Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ είναι αυταπόδεικτη. Προκύπτει είτε από 

τα επικολλούμενα ένσημα στα Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ), 

είτε από τα 3μηνιαία μηχανογραφικά παραστατικά. Όταν οι εισφορές δεν καταβάλλονται 

από τον εργοδότη, καταλογίζονται Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) εις βάρος του, και 

η περιεχόμενη σε αυτές ασφάλιση μεταφέρεται στο ΔΑΤΕ του ασφαλισμένου με ευθύνη του 

ασφαλισμένου ! 

 
 
Προϋποθέσεις και όρια 

4500 ΗΕ (15 χρόνια) + 65ετών (άνδρες και γυναίκες) 

Μητέρες με περισσότερα από 2 ανήλικα παιδιά, αφαιρούν 3 χρόνια ανά παιδί . Μέχρι 5 

παιδιά. Με 3 παιδιά -> 56 (3x3=9, 65-9=56),  

    4 παιδιά -> 52,      

5 παιδιά -> 50.  Εκεί stop. 

Ισχύει η μειωμένη σύνταξη στα 60 με 750ΗΕ την τελευταία 5ετία, αλλά τότε ο υπολογισμός 

γίνεται σε 50στά. Πχ με 35 χρόνια και 65 έτη παίρνεις 35/35.Με 35 χρόνια και 60, 35/50 ! 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ποσό σύνταξης Σ: 

 Σκ < Σ < Σα , (ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση – ανταποδοτικό) 

όπου Σα = 4α(1+x), α= το μέσο κατά κεφαλή μηνιαίο ΑΕΠ, και  

        x είναι ο συντελεστής αναπροσαρμογής των μισθών των ΔΥ.  

και Σκ = 1,5α(1+ x1), όπου x1 = κάποιο % προσαύξησης (πχ ΕΚΑΣ). 

Το ποσοστό επικουρικής σύνταξης (ΤΕΑΜ) είναι το πολύ 20% του Σ. 

Για το 2000, Σα = 2000 € και Σκ = 500 € 

 

 

Δικαιούχοι μετά τον θάνατο του ασφαλισμένου. 

Ο χήρος ή η χήρα (άσχετα αν εργάζεται): Σx = 50% 

Κάθε παιδί Σπ = 25%. Αν όμως το παιδί μείνει ορφανό και από τους δύο γονείς, Σπ=50%. 

Τα παιδιά δικαιούνται σύνταξη μέχρι τα 18 έτη. Αν όμως σπουδάζουν στο εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό, η ηλικία γίνεται 24, και ισόβια αν είναι ανάπηρα. 

 

Τέλος, υπάρχουν άπειροι νόμοι και επιμέρους διατάξεις για όλες τις ενδιάμεσες περιπτώσεις,  

(πχ μερικώς και εποχικώς απασχολούμενους, ημερομίσθιους, κλπ) 

 

Για τους ασφαλιστικούς υπαλλήλους, ισχύει σήμερα (2003):  

• Όλοι οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών εταιριών είναι στο ΙΚΑ, εκτός από 

• Τους υπαλλήλους της ΕΘΝΙΚΗΣ, που είναι στο ΤΑΠΕ (για σύνταξη, ασθένεια, 

πρόνοια) 

Τους υπαλλήλους της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ, που είναι στο ΤΑΥΣΟ (για σύνταξη μόνο. Για 

ασθένεια και πρόνοια ασφαλίζονται στο ΙΚΑ). 

 

Ο Κλάδος Πρόνοιας χορηγεί εφάπαξ αποζημίωση στο τέλος του χρόνου εργασίας 

 

 

 

 



 
 

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 
Ξεκίνησαν να προσφέρονται από επιχειρήσεις στους εργαζόμενους, κατ’ αναλογία με το 
Αγγλικό ασφαλιστικό σύστημα, και συν τω χρόνω εξελίχθηκαν ανεξάρτητα, 
περιλαμβάνοντας και άλλες «ομάδες», πχ αθλητικές, σωματεία, ενώσεις, συλλόγους... 
Ποτέ όμως δεν περιλαμβάνουν ομάδες ενόπλων δυνάμεων. 
 
Οι ομαδικές ασφαλίσεις δεν διαφέρουν από τις ατομικές ασφαλίσεις ζωής ως προς τη φύση 
ή το περιεχόμενο των καλύψεων, αλλά μόνο ως προς τη διαδικασία οργάνωσης, οικονομικής 
διαχείρισης και πώλησης προϊόντων. 
 
Διαφορά 1η: Δεν απαιτούνται αποδεικτικά ασφαλισιμότητας, ούτε η συμπλήρωση κανενός 
ερωτηματολογίου, αν τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις συγκρότησης τους «ομάδας».  
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι... 

• Η ομάδα να προϋπάρχει τους ασφάλισης. 
• Η ομάδα να έχει ηλικιακή κινητικότητα. 
• Τα ασφάλιστρα να καθορίζονται με κριτήρια «αντικειμενικά». 
• Η ομάδα να έχει κάποιο ελάχιστο όριο ατόμων (75% με min15-20 άτομα) 
• Να υπάρχει τριτεγγυητής ασφαλίστρων 
• Τα ασφάλιστρα να συγκεντρώνονται από την ομάδα. 

Ειδικά αν πρόκειται για ομάδα εργαζομένων, πρέπει επίσης.. 
• Οι εργαζόμενοι να είναι πλήρους απασχόλησης 
• Να εισέρχονται στο πρόγραμμα ασφάλισης, μετά από μια περίοδο αναμονής 
• Να είναι εν ενεργεία, όχι συνταξιούχοι. Μικρότεροι από 65ετών. 

Αν η ομάδα είναι αθλητική (πχ ποδοσφαιρικός σύλλογος), τότε  πρέπει... 
• Να συμμετέχει σε επίσημο πρωτάθλημα  
• Να υπάρχει γιατρός τους προπονήσεις. 
• Να μην υπάρχουν άσχετοι τους προπονήσεις. 

Από άποψη underwriting, σημαντικό ρόλο παίζει και το είδος τους επιχείρησης, (εάν τα μέλη 
τους κάνουν –υποχρεωτικά- πολλά επαγγελματικά ταξίδια, με τι ασχολούνται συγκεκριμένα 
–πχ εκρηκτικά) και η φύση τους ομάδας (σε τι αγωνίζονται τα μέλη τους –πχ καταδύσεις, 
ελευθέρα πάλη κλπ). 
 
Διαφορά 2η: Δεν εκδίδονται ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια . 
 
Διαφορά 3η: Τα (ατομικά) ασφάλιστρα είναι σημαντικά χαμηλότερα. Όσο μεγαλύτερη είναι 
η ομάδα τόσο μεγαλύτερη είναι η βάση στην οποία θα μοιρασθούν τα έξοδα του 
ασφαλιστηρίου, άρα τα ασφάλιστρα είναι μικρότερα ! 
 
Διαφορά 4η: Τα ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα συνήθως δεν τυποποιημένα. Τα ομαδικά 
ασφαλιστήρια συμβόλαια  δημιουργούνται ειδικά για μια συγκεκριμένη ομάδα.  
 
Τα ομαδικά ασφαλιστήρια είτε είναι ετησίως ανανεούμενες απλές ασφαλίσεις ζωής, είτε 
αποταμιευτικές ασφαλίσεις συνταξιοδοτικού χαρακτήρα (σε συνδυασμό με την κοινωνική 
ασφάλιση των μελών της ομάδας). 
 
Τέλος, στα ομαδικά ασφαλιστήρια μπορούν να προσφερθούν και συμπληρωματικές καλύψεις 
υψηλότερων κινδύνων. 



 
 

 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(από τη Νικολέτα Αγραπιδάκη) 
 

Αφορούν την καταβολή παροχών εφάπαξ, σύνταξης, παροχής σε περίπτωση θανάτου, 
παροχής σε περίπτωση ανικανότητας ή και ασθένειας. 

Στο Νομοθετικό διάταγμα 400/1970 κατατάσσονται στον κλάδο VII των Ασφαλίσεων 
Ζωής (Κλάδος Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων (Κεφαλαίων)). 

Ο κλάδος VII διακρίνεται σε υποκατηγορίες: 

VII 1. Διαχείρισης των επενδύσεων ή και των αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων από την 
ασφαλιστική επιχείρηση, έργο των οποίων είναι η καταβολή παροχών υγείας ή παροχών σε 
περίπτωση θανάτου, ανικανότητας, επιβίωσης, διακοπής ή μείωσης εργασίας σε εκείνους που 
έχουν συμβληθεί με αυτά. Τα τυχόν ελλείμματα ή πλεονάσματα που παρουσιάζονται, 
χρεώνονται ή πιστώνονται αντίστοιχα στο ασφαλιστικό Ταμείο. 

VII 2 (α) Ότι αναφέρει η περίπτωση VII 1 όσο αφορά το είδος παροχών και τη διαχείριση 
με τη διαφορά ότι το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνάπτεται μεταξύ της 
ασφαλιστικής επιχείρησης και μιας άλλης επιχείρησης ή Νομικού Προσώπου που επιθυμεί 
να ασφαλίσει το προσωπικό του. 

VII 2 (β) Ότι περιγράφει η περίπτωση VII 2 (α) αλλά επιπλέον υπάρχει εγγύηση είτε σε 
απόδοση επενδύσεων είτε σε άλλη παροχή. 

 

 

Τα ομαδικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίων υπόκεινται και σε άλλου είδους 
διακρίσεις: 

Α) Ανάλογα με την προέλευση της χρηματοδότησης των κεφαλαίων τους 

Β) Ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της παροχής. 

 

Δηλαδή: 

Α) Η χρηματοδότηση των κεφαλαίων για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
ένα ομαδικό πρόγραμμα διαχείρισης κεφαλαίων μπορεί να γίνεται : 

A1) από τον εργοδότη ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικά (non participating plan) 

A2)  κατά ένα μέρος από τον εργοδότη ή νομικό πρόσωπο και κατά ένα μέρος από τον 
κάθε επιμέρους ασφαλισμένο (participating plan) 

A3)  αποκλειστικά από τον κάθε επιμέρους ασφαλισμένο (συμβαίνει συνήθως σε περιπτώσεις 
που ασφαλίζονται μέλη συλλόγων επαγγελματιών όπως σύλλογοι δικηγόρων) 

 



 
 

 

Β) Η ασφάλιση μπορεί να είναι είτε ορισμένης εισφοράς (Β1:defined contribution) είτε 
ορισμένης παροχής (Β2:defined benefit). 

Β1) Όταν η ασφάλιση είναι ορισμένης εισφοράς τότε κάθε ασφαλισμένος εισφέρει στον 
κοινό λογαριασμό κάποιο ποσοστό % της μισθοδοσίας του. Είναι δυνατόν το ποσοστό 
αυτό να βαρύνει εν μέρει τον ασφαλισμένο και εν μέρει τον εργοδότη. Ο ασφαλισμένος 
έχει την ατομική του μερίδα μέσα στον κοινό λογαριασμό όπου και συσσωρεύονται οι 
εισφορές που πραγματοποιούνται για εκείνον. Ανάλογα με όσα περιγράφονται στη 
σύμβαση ομαδικής ασφάλισης, ο ασφαλισμένος μπορεί να αξιώσει μέρος ή το σύνολο 
της συσσωρευμένης αξίας των εισφορών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του. 
Η παρεχόμενη κάλυψη μπορεί να είναι εφάπαξ ή με τη συσσωρευμένη αξία των 
εισφορών μπορεί να αγοράσει σύνταξη (σταθερή ή μεταβαλλόμενη). 

B2) Όταν η ασφάλιση είναι ορισμένης παροχής, τόσοι οι όροι της ασφάλισης όσο και ο 
τρόπος χρηματοδότησης αλλά και ο τρόπος υπολογισμού της παροχής, μπορεί να είναι 
από αρκετά απλά έως και εξαιρετικά πολύπλοκα. 

Ένα απλό παράδειγμα ομαδικής ασφάλισης ορισμένης παροχής είναι η καταβολή εφάπαξ 
ποσού κατά την «κανονική αποχώρηση». Ο όρος «κανονική αποχώρηση» αναλύεται στους 
όρους της ομαδικής ασφάλισης. Συνήθως «κανονική αποχώρηση» σημαίνει ημερομηνία 
έναρξης καταβολής της ασφαλιστικής παροχής από τον φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) 
λόγω γήρατος. Δεν αποκλείεται όμως οι όροι της ασφάλισης να απαιτούν τον ορισμό της 
κανονικής αποχώρησης με άλλο τρόπο π.χ. η συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας για τους 
άνδρες και του 60ου έτους ηλικίας για τις γυναίκες. Το ύψος της εφάπαξ παροχής κατά την 
κανονική αποχώρηση μπορεί να ορίζεται ως εξής: ένας μέσος τελικός μηνιαίος μισθός για 
κάθε έτος υπηρεσίας στον εργοδότη. Τα έτη υπηρεσίας που προσμετρούνται στον 
υπολογισμό της ασφαλιστικής παροχής ονομάζονται «ασφαλίσιμη υπηρεσία» και είναι 
δυνατόν να υπόκεινται σε  περιορισμούς. 

Με τον όρο «μέσος τελικός μηνιαίος μισθός» συνήθως νοείται ο μέσος όρος των αποδοχών 
του ασφαλισμένου κατά το τελευταίο 12μηνο (24μηνο, 36μηνο κλπ) παραμονής του στην 
υπηρεσία του εργοδότη. Ακόμα μπορεί ο μέσος τελικός μισθός να προκύπτει από το μέσο 
όρο όλων των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια προσφοράς των υπηρεσιών 
του στον εργοδότη (career average plan). 

Π.χ. ένας άνδρας προσλαμβάνεται σε μία επιχείρηση σε ηλικία 30 ετών και αμέσως 
ασφαλίζεται με τη σύμβαση ομαδικής ασφάλισης που έχει συνάψει ο εργοδότης του με 
κάποια ασφαλιστική επιχείρηση. Επίσης έστω ότι η σύμβαση αναφέρει στους όρους της ότι 
«κανονική αποχώρηση» για άνδρα ασφαλισμένο θεωρείται η συμπλήρωση του 65ου ηλικίας. 
Κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του ο ασφαλισμένος θα λάβει εφάπαξ 
παροχή ίση με 35 μέσους τελικούς μηνιαίους μισθούς με την προϋπόθεση ότι ως 
ασφαλίσιμη υπηρεσία νοείται το σύνολο των ετών παραμονής στην υπηρεσία του εργοδότη. 

Προκειμένου η ασφαλιστική επιχείρηση να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που 
απορρέουν από την σύμβαση ομαδικής ασφάλισης, θα πρέπει να εισπράττει και το 
απαιτούμενο αντίτιμο το οποίο θα συσσωρεύει σ’ ένα λογαριασμό από τον οποίο θα 
εκταμιεύει τα εφάπαξ (σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα) ποσά για κάθε ασφαλισμένο 
που πληροί τις προϋποθέσεις για αξίωση παροχής. 



 
 

 

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι συμβαίνει στην περίπτωση που μια τέτοιου είδους 
ασφάλιση συνάπτεται μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και εργοδότριας εταιρίας. 

Πριν από την έκδοση της σχετικής σύμβασης ομαδικής ασφάλισης πρέπει να συνταχθεί η 
προσφορά δηλαδή ένα ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο θα αναφέρει συνοπτικά τους όρους 
της ασφάλισης. Μέσα στους όρους αυτούς θα πρέπει να αναφέρεται και το ετήσιο κόστος της 
ασφάλισης. Ανατίθεται λοιπόν στον Αναλογιστή το έργο της τιμολόγησης. Ο Αναλογιστής 
προκειμένου να προσδιορίσει το ετήσιο κόστος της ασφάλισης χρειάζεται, πέραν των όρων 
που περιγράφουν τις λεπτομέρειες της ασφαλιστικής παροχής, τα δεδομένα του υπό ασφάλιση 
πληθυσμού και επιπλέον πληροφορίες για τη συμπεριφορά της υπό ασφάλισης ομάδας (όπως 
αν συνήθως υπάρχουν πρόωρες αποχωρήσεις από τον φορέα Κύριας Ασφάλισης, αν οι 
εργαζόμενοι στην εταιρία μετακινούνται συχνά σε άλλες εταιρίες μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα εργασίας, οικονομικά στοιχεία για τις αυξήσεις του ετησίου μισθολογίου των 
εργαζομένων κλπ). Κατόπιν με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων θα υπολογίσει το ετήσιο 
κόστος της ασφάλισης. Εάν η συνδιαλλαγή μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και εργοδότριας 
εταιρίας έχει αίσια έκβαση, συνάπτεται η σύμβαση ομαδικής ασφάλισης που συνυπογράφεται 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη (ασφαλιστική εταιρία και εργοδότρια εταιρία). 

Το ετήσιο κόστος της ασφάλισης είναι δυνατόν να εκφράζεται είτε σαν ποσό είτε σαν ποσοστό 
επί του ετησίου μισθολογίου . Σε κάθε επέτειο ή σε κάθε δύο επετείους του συμβολαίου θα 
πρέπει να εκπονείται αναλογιστική μελέτη η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τα νέα δεδομένα 
του ασφαλισμένου πληθυσμού και τις αναλογιστικές παραδοχές που είναι συμβατές με τις 
τρέχουσες και, κατ’ εκτίμηση τις μελλοντικές, οικονομικές και δημογραφικές συνθήκες. Έτσι 
θα εξακριβώνεται η οικονομική κατάσταση του λογαριασμού των κεφαλαίων του συμβολαίου. 
Από την διαμόρφωση του αναλογιστικού ισοζυγίου μπορεί να προκύπτει: α) αναλογιστικό 
έλλειμμα, β) αναλογιστικό πλεόνασμα και γ) αναλογιστική ισορροπία. Στην περίπτωση (γ) δεν 
απαιτείται  διορθωτική κίνηση. Στην περίπτωση (β), ανάλογα με το ύψος του αναλογιστικού 
πλεονάσματος είναι δυνατόν είτε να μη γίνει καμία μεταβολή  είτε να χρησιμοποιηθεί το 
πλεόνασμα (αν αυτό κρίνεται ασφαλές) για  κάποια βελτίωση των παρεχόμενων καλύψεων. 
Στην περίπτωση (α) απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα του λογαριασμού των κεφαλαίων. Οι διορθωτικές κινήσεις μπορεί να είναι 
εφάπαξ επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση  ή περιοδική επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση  
του λογαριασμού κεφαλαίων προκειμένου να μπορέσει η ασφαλιστική επιχείρηση να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ομαδικής ασφάλισης. 

 

Σαν μια επέκταση των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω και αφορούν τον ορισμό της ασφαλιστικής 
κάλυψης, σημειώνω ότι εκτός από την εφάπαξ παροχή σε περίπτωση επιβίωσης μέχρι την 
ημερομηνία που ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα στην παροχή, η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί 
να παρέχεται σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου αν αυτός συμβεί πριν από την αξίωση 
παροχής λόγω επιβίωσης, μπορεί να έχει τη μορφή σύνταξης στον ασφαλισμένο 
μεταβιβαζόμενης (ή μη) σε τέκνα και σύζυγο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου. 
Επίσης μπορεί να παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απόλυσης, παραίτησης ή 
ανικανότητας προς εργασία (είτε ισοδύναμα με αναλογιστικό τρόπο εκφρασμένη είτε με 
κάποια ποσόστοση ανάλογα με τα χρόνια παροχής υπηρεσιών στον εργοδότη είτε με άλλους 
περιορισμούς). 

 

 



 
 

 

Η παρουσία του Αναλογιστή είναι απαραίτητη και πρωτεύουσας σημασίας  

1) κατά τη διαμόρφωση της πρότασης ασφάλισης (συναντήσεις με τα στελέχη του Κλάδου 
Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής αλλά και με το αρμόδιο στέλεχος της εταιρίας που 
προτίθεται να ασφαλίσει το προσωπικό της) προκειμένου για τον διαμόρφωση των 
παροχών και των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης έτσι ώστε να καλύπτονται με το 
καλλίτερο δυνατό τρόπο η ανάγκες του πελάτη (υποψήφιου συμβαλλομένου) 

2) κατά την τιμολόγιση της πρότασης ασφάλισης πριν από τη σύναψη της ασφάλισης 

3) για τον έλεγχο σε τακτά διαστήματα της βιωσιμότητας του λογαριασμού κεφαλαίων και 
τη διαμόρφωση των διορθωτικών κινήσεων αν χρειάζονται 

4) για τις πάγιες αναλογιστικές υποχρεώσεις όπως ο υπολογισμός των πιστωτικών υπολοίπων 
των D.A.F. και λοιπές υποχρεώσεις του αναλογιστή ως προς τον κλάδο VII 

5) για την εισήγηση και τεχνική υλοποίηση των διαδικασιών που υιοθετούνται βάση 
νομοθεσίας, σε περίπτωση διακοπής ή διάσπασης της σύμβασης ομαδικής ασφάλισης ή 
συγχώνευσης διαφορετικών λογαριασμών λόγω συγχώνευσης εταιριών (πελατών) 

6) για την υποστήριξη σε επίπεδο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ομαδικές συμβάσεις 
που χρήζουν ανάγκης τέτοιας υποστήριξης 

7) για τη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης των υφισταμένων ομαδικών συμβάσεων 

8) για το σχεδιασμό νέων ασφαλιστικών προϊόντων που θα διατεθούν στην αγορά 

  

Κάθε Αναλογιστής αλλά ιδιαίτερα ο Αναλογιστής που απασχολείται σε εταιρίες συμβούλων, 
σε οργανισμούς που αναλαμβάνουν τη διαχείριση ομαδικών προγραμμάτων διαχείρισης 
κεφαλαίων αλλά και σε κάποιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις με πολυετή παράδοση στην αγορά 
πολύπλοκων προιόντων ομαδικής ασφάλισης (συμβόλαια των οποίων οι καλύψεις συνδέονται 
με τις καλύψεις της κοινωνικής ασφάλισης), είναι υποχρεωμένος να έχει καλή γνώση της 
νομοθεσίας που διέπει την κοινωνική ασφάλιση.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 
 
α) Αυτοκτονία 
Μέχρι τα μέσα της 10ετίας του 60, σε όλη την Ευρώπη η αυτοκτονία θεωρείτο ποινικό 
αδίκημα (εν πολλοίς η εκκλησία είχε επιβάλλει αυτή την άποψη), και κατά συνέπεια δεν 
υπήρχε θέμα αποζημίωσης. 
 
Από τότε όμως με διάφορους νόμους (πχ Suicide Act, 1961, UK), η αυτοκτονία δεν 
θεωρείται πλέον αδίκημα, δεν διευκρινίζεται όμως πάντοτε τι συμβαίνει με τα ασφαλιστήρια 
ζωής. Αφού δεν είναι αδίκημα λοιπόν μπορεί πλέον η αυτοκτονία να καλυφθεί;  
 
Υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις γιαυτό. Απόφαση του Αρ. Πάγου (1958) αναφέρει ότι ‘δεν 
μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από ηθελημένη ενέργεια επέλευσης του κινδύνου, δια τον 
οποίο είχε ασφαλισθεί’. Αυτή είναι και σήμερα η ευρύτερα αποδεκτή ερμηνεία του Νόμου.  
 
Υπάρχουν όμως και αντεπιχειρήματα. 
1) Ο κανόνας αυτός δεν μπορεί να ισχύει όταν κάποιος αυτοκτονεί ενώ είναι υπό το κράτος 
(ψυχικής) ασθένειας, ώστε να μη συνειδητοποιεί πλήρως αυτό που κάνει ! 
 
2) Αν κάποιος αυτοκτονεί διότι πάσχων από ανίατη ασθένεια, δεν μπορεί να αντέξει τον 
σωματικό (ή ψυχολογικό) πόνο που αυτή συνεπάγεται. 

3) Αν οι συνθήκες αυτοκτονίας δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένες (παράδειγμα η περίφημη 
υπόθεση Walsh (1935), που κάποιος φάνηκε ότι πήδηξε από άδειο τρένο για να αποδειχθεί 
αργότερα ότι είχε κοιμηθεί εκεί μεθυσμένος, τρόμαξε που ξεκίνησε και προσπάθησε να 
κατέβει). 

4) Η αποζημίωση σε περίπτωση αυτοκτονίας δεν καταβάλλεται και παραμένει προς όφελος 
της ασφαλιστικής εταιρίας. Αυτό οδηγεί πολλές φορές σε έντονες διαμαρτυρίες από το 
κοινό. 

Σήμερα στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η αυτοκτονία καλύπτεται μετά την 
πάροδο 2-3 ετών από την έναρξη του συμβολαίου. 

β) AIDS 

Το AIDS είναι μια αρρώστια που προκαλείται από ιό προσβάλλοντα το ανοσοποιητι-κό 
σύστημα του ανθρώπου. Ο ιός καλείται HIV (Human Immune Deficiency Virus) και είναι 
ανίατος μέχρι σήμερα. Άλλοι φορείς του AIDS δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα (και 
μπορούν να χαρακτηρισθούν υγιείς) και άλλοι υποφέρουν από άλλες ασθένειες (όπως 
πνευμονίες, ηπατίτιδες, βρογχίτιδες) που σταδιακά τους οδηγούν στο θάνατο. Ο θάνατος 
επέρχεται πάντοτε όταν εκδηλωθεί η ασθένεια, κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχει τα 
χαρακτηριστικά του ασφαλίσιμου κινδύνου. 

Είναι προφανές ότι οι παλιοί ασφαλιζόμενοι που προσβάλλονται από AIDS, καλύπτονται, 
ακόμα και αν προσβλήθηκαν επειδή παρέλειψαν  να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας.  



 
 

 

Τι γίνεται όμως με τους υποψήφιους ασφαλιζόμενους; Το AIDS δεν προκαλεί θάνατο αφ 
εαυτού, αλλά σαν άλλη ασθένεια, πράγμα που σημαίνει ότι τυπικά μπορεί ένας δικαιούχος να 
εισπράξει την αποζημίωση προσκομίζοντας πιστοποιητικό θανάτου που αναφέρει θάνατο 
από άλλη αιτία.  
 
Η αύξηση των ασφαλίστρων θα έλυνε ίσως το πρόβλημα για ορισμένες ομάδες πληθυσμού. 
Επικράτησε διεθνώς όμως η προσθήκη στα ερωτηματολόγια των αιτήσεων ζωής να υπάρχει 
η ερώτηση... 
« Έχετε κάνει ποτέ ιατρικές εξετάσεις σχετικές με AIDS ; Αν ναι, δώστε περισσότερες 
πληροφορίες». Σε περιοχές έξαρσης της ασθένειας, μπορεί να ζητηθεί και τεστ ανίχνευσης 
AIDS. 

γ) Unrewriting Ηθικών Κινδύνων 

Webster (USA): Ηθικός είναι ο κίνδυνος που πηγάζει από την έλλειψη εντιμότητας του 
ασφαλιζομένου.  

Για την αξιολόγηση του Ηθικού Κινδύνου, η μοναδική πηγή πληροφόρησης του underwriter 
είναι ουσιαστικά ο διαμεσολαβητής (πράκτορας ή παραγωγός ασφαλειών), επειδή πολλές 
περιπτώσεις ηθικών κινδύνων είναι τόσο ιδιαίτερες και σπάνιες που οι εταιρίες αποφεύγουν να 
εντάξουν στο ερωτηματολόγιό τους την σχετική ερώτηση. Αλλά ακόμα κι αν υπάρχει (η 
ερώτηση) κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ορθότητα ή την ειλικρίνεια της απάντησης. 

Ιδού μερικές περιπτώσεις: 

• Φυλακισμένοι 

• Τέως φυλακισμένοι 

• Ομοφυλόφιλοι ή άτομα με ιδιαίτερη σεξουαλική συμπεριφορά 

• Πτωχεύσαντες 

• Ιδιοκτήτες κακόφημων νυκτερινών κέντρων 

• Bookmakers  

• Υποψήφιοι ασφαλιζόμενοι χωρίς την παρουσία διαμεσολαβητή ! 

δ) Παχυσαρκία 

Η παχυσαρκία δεν χαρακτηρίζεται ως πάθηση αλλά είναι επιβαρυντικός παράγων και 
επηρεάζει έτσι την θνησιμότητα ανάλογα με τον βαθμό της. 

Ο σχετικός τύπος είναι λ = β / υ2  * 100, όπου β = το βάρος σε kg και υ = το ύψος σε m. 

Όταν λ < 30 η κατάσταση είναι κανονική. 

Όταν 30 < λ < 40 η κατάσταση είναι μετρίως κακή και ισχύει αύξηση 2 ετών 

Όταν 40 < λ η κατάσταση είναι κακή και ισχύει αύξηση 5-10  ετών. 
 



 
 

 

AΣΚΗΣΗ UNIT LINKED 
 
Έστω την πρώτη ημέρα, ΚΤΜ1 = 10,5€. 

Η προμήθεια και τα έξοδα, είναι 8%. 

Η αναλογία επένδυσης/ασφάλιση είναι 30-70 

Έστω ότι το tick των μεριδίων2 είναι 50. 

Υποθέσατε, χάριν ευκολίας, ότι έχουμε 1000 πελάτες 

που αγόρασαν συμβόλαια Unit Linked, σήμερα. 

 

O διαχειριστής του ΕΜΚ3 επενδύει κατά 40%  σε μετοχικά ΑΚ4, 

και κατά 60% σε ομολογιακά ΑΚ. Το χρηματιστήριο είχε άνοδο 

την πρώτη μέρα 2%, αλλά πτώση την επόμενη 4,3%. Αντίθετα, τα 

ομολογιακά ΑΚ είχαν άνοδο 0,4% την πρώτη μέρα και 0,2% την 

δεύτερη. 

 

Ποιά θα είναι η ΤΔΜ5 την αυγή της 3ης μέρας; 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------  
1: ΚΤΜ = Καθαρή Τιμή Μεριδίου 
2: Tick μεριδίων = Ελάχιστη αγοραστέα ποσότητα μεριδίων 
3:ΕΜΚ = Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο 
4: ΑΚ = Αμοιβαία  Κεφάλαια 
5: ΤΔΜ = Τιμή Διάθεσης Μεριδίων (στο κοινό) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ΠΡΟΤΥΠΗ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ  

 

Αγοράστηκαν 50.000 μερίδια x 10,5 € = 525.000 € 

525.000€ x 30% =    157.500 € για επένδυση 
525.000 – 175.000 = 367.500 € για ασφάλιση 

 

Μέρα 1η  

 (40%) 63.000 x +2% =  1260 κέρδος  64.260€ 

157.500 

 (60%) 94.500 x +0.4% = 378 κέρδος  94.878€ 

  

  σύνολο1 από επενδύσεις:   159.378€ 

 

 
Μέρα 2η  

 (40%) 63.652 x -4,3%= 2737 ζημιά  60.915€ 

159.378 

 (60%) 95.483 x +0.2% = 191 κέρδος  95.674€ 

   

  σύνολο2 από επενδύσεις:  156.589€ 

 

 

Προσθέτουμε το ποσό που είχε κρατηθεί για ασφάλιση 

156.589 + 367.500 = 524.089 € 

 

Προκύπτει λοιπόν ότι την αυγή της τρίτης μέρας θα έχουμε... 

     ΚΤΜ = 524.089 / 50.000 = 10,48 € 

 και ΤΔΜ = 10,48 + 8% = 10,48 + 0,84 = 11,32 €  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ D.A.F. 

 

Τα επενδεδυμένα κεφάλαια ενός προγράμματος D.A.F. στην αρχή μιας 

περιόδου Ν ετών είναι 100 μονάδες. 

Οι πάσης φύσεως εισροές στο λογαριασμό είναι :τον 1ο χρόνο ίσες με 1, τον 2ο 

χρόνο ίσες με 4, τον 3ο χρόνο ίσες με 9 κλπ μέχρι τον Ν-οστό χρόνο που είναι 

ίσες με Ν2 (1,4,9,16,….., Ν2).  

Οι πάσης φύσεως εκροές από το λογαριασμό ακολουθούν αριθμητική πρόοδο 

βήματος 1 με αρχική τιμή 1 (1,2,3,4,……Ν).  

Στο τέλος των Ν ετών το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι 430 μονάδες. 

Πόσα είναι αυτά τα έτη; 

 

 
ΛΥΣΗ 
 

Οι εισορές υπολογίζονται σαν Φ = Σx2 και  
 
Οι εκροές από τον τύπο Κ = Σx 
 
Προφανώς ισχύει Φ – Κ = 430 – 100. 
 
Γνωρίζουμε ότι Σx2 = x ( x + 1 ) ( 2 x + 1 ) / 6 
 
και ότι Σx = x (x + 1) / 2 
 
Συνεπώς τελικά  
 
X (x + 1) ( 2 x + 1)     x (x + 1) 
----------------------- - ----------- = 330 

6 2 
 
Από την οποία προκύπτει ………  x = 10 

 



 
 

 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ #1 

1. Ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης μας λέει ότι όταν αυξάνεται η ποσότητα ενός 

συντελεστή παραγωγής όταν οι άλλοι παραμένουν σταθεροί, το συνολικό 

παραγόμενο προϊόν τελικά μειώνεται. Είδαμε το παράδειγμα με την αύξηση του 

πληθυσμού όταν η έκταση του εδάφους παραμένει σταθερή. Τι γίνεται όμως όταν 

αυξάνει η διαθέσιμη έκταση και ο πληθυσμός διατηρείται σταθερός; (έστω ότι το 

κεφάλαιο επίσης δεν μεταβάλλεται). Πώς επιβεβαιώνεται πάλι ο Νόμος; 

 

2. Μικτή Οικονομία έχουμε όταν τόσο ο Δημόσιος Τομέας όσο και ο Ιδιωτικός 

ασκούν οικονομικό έλεγχο. Πώς ασκείται ο «ιδιωτικός» έλεγχος; 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ #2.  

1. Σε τι διαφέρει μια απλή ασφάλιση ζωής 20ετούς διάρκειας με πρόβλεψη 20ετούς ράντας 
σε θάνατο του ασφαλισμένου, από μια 20ετή ασφάλιση Οικογενειακού Επιδόματος; 
 
2. Ποια στοιχεία χρειάζονται για την σύναψη συμβολαίου Οικογενειακού Επιδόματος; 
Γιατί είναι δύσκολο το underwriting ενός τέτοιου συμβολαίου; 
 
3. Κάποιος θέλει ένα συμβόλαιο ζωής με μοναδικό σκοπό να αφήσει ένα σημαντικό ποσό σε 
μια ομάδα μετά το θάνατό του. Τι είδους συμβόλαιο κατά τη γνώμη σας θα ήταν σκόπιμο 
να επιλέξει; 
 
4. Η  εταιρία Α πουλάει ένα συμβόλαιο επιβίωσης με ασφάλιστρα 100€, διάρκειας 25 
χρόνων. Η εταιρία Β πουλάει με το ίδιο ασφάλιστρο μια Μικτή Ζωής διάρκειας 20 χρόνων, 
για το ίδιο κεφάλαιο. Ποιο  έχει  μεγαλύτερη απόδοση στη λήξη του; Ποιο από τα δυο θα 
συνιστούσατε στον κ. Γάργαρο, ηλικίας 20 χρόνων; Στον κ. Παλιούρα, ηλικίας 60 χρόνων;  
 
 
 
5. Κάποιος έκανε ένα συμβόλαιο Unit Linked. Έστω την πρώτη ημέρα, ΚΤΜ = 12,3€, με 
προμήθεια και  έξοδα  10%. Η αναλογία επένδυση/ασφάλιση είναι 30/70. Έστω ότι το tick 
των μεριδίων είναι 100. Υποθέσατε, χάριν ευκολίας, ότι έχουμε 3000 πελάτες που αγόρασαν 
συμβόλαια Unit Linked. O διαχειριστής του ΕΜΚ επενδύει κατά 30%  σε μετοχές, και 
κατά 70% σε ομόλογα. Το χρηματιστήριο είχε άνοδο την πρώτη μέρα 4%, αλλά πτώση την 
επόμενη 6,3%. Αντίθετα, τα ομόλογα είχαν άνοδο 0,8% την πρώτη μέρα και 0,2% την 
δεύτερη. Ποια θα είναι η ΤΔΜ την αυγή της 3ης μέρας; 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ #3.  
 
1. Ποια είναι η  πιθανότητα επιβίωσης ενός 20χρονου για 30 χρόνια; Ποια πιθανότητα 
έχει κάποιος 20χρονος να πεθάνει τα επόμενα 30 χρόνια; Κατόπιν των ανωτέρω, αν η σχέση 
ασφαλίστρων Μικτής/Επιβίωσης είναι 1,75/1 ποια (παραδοσιακή) ασφάλιση θα του 
προτείνατε;  
 
2. Γιατί χρησιμοποιούνται Αμοιβαία Κεφάλαια  αντί για Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο 
στις Ασφαλίσεις Unit Linked από μερικές Ασφαλιστικές Εταιρίες ; 
 
3. Έστω την πρώτη ημέρα, ΚΤΜ = 7,50 €. Η προμήθεια και τα έξοδα, είναι 8%. Η αναλογία 
επένδυση/ασφάλιση είναι 38%-62%. Έστω ότι όλοι οι πελάτες αγόρασαν από 150 μερίδια ο 
καθένας. Υποθέσατε ότι έχουμε 1014 πελάτες που αγόρασαν συμβόλαια Unit Linked, σε μια μέρα. 
O διαχειριστής του ΕΜΚ επενδύει κατά 40% σε μετοχικά ΑΚ, και κατά 60% σε ομολογιακά ΑΚ. 
Το χρηματιστήριο είχε άνοδο 0,9% για  τις επόμενες 20 μέρες και τα ομολογιακά ΑΚ είχαν άνοδο 
επίσης 0,2% για τις 20 αυτές μέρες. Ποια θα είναι η ΤΔΜ την αυγή της 21ης μέρας; 
 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ #4.  

Ασφαλισμένος με πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ορισμένης εισφοράς πραγματοποιεί ετήσια 
εισφορά 8% επί του ετησίου μισθού του στο μέσον κάθε έτους. Μετά από 35 έτη ασφάλισης θα λάβει 
εφάπαξ την συσσωρευμένη αξία των εισφορών του. Ο ετήσιος μισθός του αυξάνεται κατά 5% κατ' 
έτος. Η αύξηση του ετήσιου μισθού γίνεται μια φορά το χρόνο στην αρχή του έτους. Έστω ότι οι 
εισφορές ανατοκίζονται με 5% ετησίως. Αν ο ετήσιος μισθός του ασφαλισμένου κατά την έναρξη της 
ασφάλισης (ο 10s μισθός επί του οποίου πραγματοποιείται η 1η εισφορά) είναι 1000€, ποιο θα είναι 
το ύψος της εφάπαξ παροχής που θα λάβει ο ασφαλισμένος κατά τη συμπλήρωση της 35-ετους 
παραμονής του στο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης; 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


