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P OVZETEK
Ena temeljnih nalog aktuarjev je izračun zavarovalne premije. Za
njen izračun je potrebnega veliko znanja iz teorije verjetnosti, statistike in slučajnih procesov. V tem diplomskem delu so najprej postavljeni teoretični temelji in predstavljene osnove zavarovalništva,
nato pa je znanje prikazano na dveh praktičnih primerih. Uporabljeni so kolektivni modeli tveganja, ki so med drugim primerni za
premoženjska in zdravstvena zavarovanja.

A BSTRACT
One of the main tasks of the actuaries is the calculation of the insurance premium. For that a great knowledge of probability, statistics
and stochastic processes is needed. In this paper are firstly set the
theoretical foundations and the basics of insurance and secondly
the knowledge is applied on two theoretical examples. We are modelling the risk with collective methods which are appropriate for
example in wealth and health insurance.

Math. Subj. Class. (2010): 62P05
Ključne besede: Aktuarstvo, riziko, zavarovalna premija, porazdelitve, Markovski proces, aproksimacija, Panjerjeva rekurzija.
Keywords: Actuarial science, risk, insurance premium, distributions, Markov process, aproximation, Panjer recursion.

1. U VOD

1.1. O zavarovalništvu. O zavarovanju govorimo, ko se dve stranki
sporazumeta o delitvi stroškov nepričakovanih škod. Pogoji za zavarovanje so predvidljivost škod (predvidljivost porazdelitve škod)
in plačilo premije, katero plačajo tudi tisti zavarovanci, ki škode
na koncu zavarovalnega obdobja ne utrpijo. Nekateri pomembni
pojmi pri zavarovalništvu, povzeti po viru [7], so:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Zavarovatelj: zavarovalnica.
Zavarovalec: oseba, ki sklene pogodbo in plača premijo.
Zavarovanec: oseba, ki je zavarovana.
Upravičenec: oseba, ki dobi zavarovalnino.
Premija: znesek, ki se plača za zavarovanje, torej cena zavarovanja.
Zavarovalnina ali odškodnina: znesek, ki ga izplača zavarovalnica ob škodnem primeru in je določena v zavarovalni pogodbi.
Zavarovalna pogodba: pogodba, s katero se zavarovalec zaveže, da bo plačal premijo, zavarovatelj pa, da bo ob zavarovalnem primeru plačal zavarovalnino.
Zavarovalna vrednost: dejanska vrednost objekta, ki je zavarovan.
Zavarovalna vsota: vrednost predmeta v zavarovalni pogodbi,
ki si jo izbere zavarovalec in na podlagi katere se plača premija.
Škoda: nezaželeno, neplanirano in nepričakovano zmanjšanje
gospodarske vrednosti.
Škodni primer: primer, ko pride do škode, ki pa ni nujno krita
v zavarovalni pogodbi.
Zavarovalni primer: primer, proti kateremu se zavaruje. Če
pride do zavarovalnega primera, je zavarovatelj zavezan k izplačilu odškodnine.
Nevarnostni objekt: vsak objekt, ki je v gospodarski nevarnosti, torej tisti, pri katerem lahko pride do gospodarske škode.
Nevarnostni subjekt: gospodarski subjekt, ki mu nevarnostni
objekt pripada ali pa mu je celo enak (ko gre za človeka).

V večini primerov je zavarovanec ista oseba kot upravičenec, zato
bomo to predpostavili tudi v tem diplomskem delu. Lahko se zgodi,
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da zavarovalna vsota ni enaka zavarovalni vrednosti. Podzavarovanje nastopi, ko je zavarovalna vsota nižja od zavarovalne (dejanske) vrednosti predmeta. V takem primeru ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalnica plača odškodnino v razmerju med
zavarovalno vsoto in dejansko vrednostjo predmeta. Omeniti velja,
da lahko iz raznih špekulativnih razlogov pride tudi do nadzavarovanja. V tem primeru zavarovalnica izplača enako odškodnino,
kot če nadzavarovanja ne bi bilo, čeprav je zavarovalec plačal višjo
premijo. To sledi iz enega temeljnih zavarovalniških načel - načela
prepovedi obogatitve zavarovanca.
Sklenitev zavarovalne pogodbe je koristna za obe strani. Očitno
je, da zavarovalnicam njihova dejavnost prinaša dobiček (v nasprotnem primeru razen ob subvencioniranju ne bi obstajale), upravičencu pa se zmanjšajo posledice škodnih primerov in negotova finančna prihodnost se pretvori v gotovo. Prav tako se z zavarovanjem veča splošna blaginja, saj se omogočajo nekateri posli, do katerih brez zavarovalnic ne bi prišlo (na primer trgovanje z vojnimi
območji). Seveda pa ima zavarovalništvo tudi nekatere omejitve.
Prva izmed večjih omejitev je v tem, da se nekaterih škod, kot na
primer telesnih poškodb, ne da meriti v denarju, drugo omejitev
pa predstavlja dejstvo, da zavarovanje dejansko ne zmanjšuje verjetnosti škodnega pojava in vrednosti nastale škode. Prvo omejitev
se da precej dobro rešiti z uvedbo možnosti izbire med več paketi
z različnimi odškodninami (in seveda premijami). Tako si vsak zavarovanec izbere vrednost bolečine. Drugo omejitev zavarovalnice
rahljajo z dejavnostjo prevencije, s katero stimulirajo zavarovanca
k večji skrbi za zavarovani predmet. En primer tega je soudeležba
upravičenca pri škodi, o katerem bomo več povedali v poglavju 1.3.
Zavarovalnice sprejmejo riziko od zavarovancev, kjer riziko smatramo kot nekaj, kar je povezano z nekim tveganjem in kar obstaja
vedno, ko obstaja negotovost. Zavarovalnica nevarnostne objekte
ali subjekte združi v nevarnostno skupino, v kateri potem pride do
izravnavanja nevarnosti. Zaželeno je, da so riziki v isti nevarnostni
skupini homogeni, kar pomeni enaki v vseh pogledih, v jeziku verjetnostnega računa pa, da so neodvisni in enako porazdeljeni (i.i.d.).
Zavarovalno premijo zavarovalnica potem izračuna za celotno nevarnostno skupino. Več o računanju premij sledi v naslednjem razdelku, več o homogenizaciji nevarnostnih skupin pa v poglavju 3.6.
Za konec naj še omenim, da se zavarovalnice običajno zavarujejo
pri drugi zavarovalnici - pozavarovalnici. S tem zavarovalnica del
6

tveganj prenese na pozavarovalnico. Zavarovalnica pozavarovalnici plača pozavarovalno premijo, ki je enaka razliki med kosmato
in čisto zavarovalno premijo. O pozavarovanju v tem delu ne bomo
govorili, bralec lahko o tem več prebere v viru [6].

1.2. Zavarovalna premija. Zavarovalnica od zavarovanca prevzame
tveganje glede prihodnosti, za kar zavarovalec plača zavarovalnici
zavarovalno premijo. Kosmata zavarovalna premija je za premoženjska zavarovanja v grobem sestavljena takole:
• obratovalni dodatek (stroškovni dodatek),
• funkcionalna premija:
– tehnična premija:
∗ nevarnostna premija,
∗ dodatek za varnostno rezervo,
– dodatek za prevencijo in represijo.
Med premoženjska zavarovanja sodijo na primer zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje motornih vozil.
Druga večja skupina zavarovanj so življenjska zavarovanja. V kolikor bi nas zanimala ta, bi v delitvi premije potrebovali še dodatek za
matematično rezervacijo. Kot bomo videli v poglavju 2.1, življenjskih zavarovanj ne moremo opisati s kolektivnimi modeli
Aktuarsko pomembno je računanje tehnične premije (T P ), ostale
dodatke se običajno določi kot odstotek le-te. Prav zato je tehnična
premija edina relevantna pri naše delu. Pri izračunu T P za celotno nevarnostno skupino (T P je vrednost, ki jo plača skupina), so
po viru [2] običajno uporabljeni naslednji principi (S so skupne agregatne odškodnine):
(a) princip matematičnega upanja: T P = (1 + α)E[S]
Skoraj vedno je uporabljen pri življenjskih zavarovanjih, redko
pri premoženjskih. Razlog je v tem, da je računanje matematičnega upanja pri heterogenih nevarnostnih skupinah, kar se
pogosto dogodi pri premoženjskih zavarovanjih, težko.
(b) princip standardnega odklona: T P = E[S] + βσ[S]
Najbolj pogosto uporabljeni princip pri premoženjskih zavarovanjih. Po enačbi (7) na strani 17 namreč velja linearna povezanost z višino posameznih izplačil.
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(c) princip variance: T P = E[S] + γ(σ[S])2
Nekoliko manj uporabljen. Izgubi se linearnost z višino posameznih izplačil, pridobi pa se linearnost s številom izplačanih
odškodnin.
(d) princip funkcije koristnosti:
T P je taka, da je izpolnjena enačba: E[u(T P − S)] = u(0) = 0.
Pri tej višini tehnične premije je zavarovancem vseeno, ali se
zavarujejo ali ne. Ta princip ima veliko teoretično vrednost,
njegova pomanjkljivost pa je v tem, da moramo predpostaviti
funkcijo koristnosti nevarnostne skupine.
V kolikor računamo varnostni dodatek po principih (b) ali (c),
ugotovimo prvi razlog za ekonomijo obsega v zavarovalništvu. Kot
vemo iz verjetnostnega računa, se po centralnem limitnem izreku
ob nespremenjeni škodni pogostosti z večanjem števila sklenjenih
zavarovanj standardni odklon ocenjene povprečne odškodnine zmanjšuje. Drugi razlog ekonomije obsega je v tem, da se stroški zavarovalnice na zavarovalno pogodbo z večanjem števila zavarovancev
zmanjšujejo.
Kot je razvidno iz principov računanja tehničnih premij, nevarnostno premijo (N P ) za določeno homogeno nevarnostno skupino
večinoma izračunamo kot matematično upanje E[S]. Dodatek ob
E[S] predstavlja varnostno rezervo. V naslednjem poglavju bomo
videli, da je izračun N P bolje razcepiti na kvocient:
skupne odškodnine
skupna izpostavljenost

(1)

=

NP =

število škod
skupna izpostavljenost

·

skupne odškodnine
število škod

škodna pogostost · povprečna odškodnina

Zavarovalnica ob koncu poslovnega leta oblikuje škodne rezervacije za bodoča izplačila odškodnin za že nastale dogodke. Do takih
situacij pride na primer, če je škoda prijavljena, zavarovanec pa ni
še predložil vseh potrebnih potrdil, ali še enostavneje - med sklep
o dodelitvi odškodnine in dejanskim izplačilom se vrine konec poslovnega leta. Lahko se zgodi tudi, da je škoda že nastala, a še ni
bila prijavljena, pride do nesporazuma zavarovalnice s stranko in
posledično tožbe ali pa višina odškodnine še ni poznana (na primer pri požigu tovarne je za izračun škode potrebnega več časa, pri
stiku človeka z azbestom pa se bolezen pojavi lahko šele več let po
stiku z rakotvornim prahom).
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Težava je lahko tudi pri ničelnih škodah. Če računamo nevarnostno premijo po enačbi (1), se ta ob ničelnih odškodninah ne spremeni, spremeni pa se standardni odklon ocenjene povprečne odškodnine. Zavedati se je treba tudi, da imajo zavarovalnice stroške tudi
ob ničelnih odškodninah. To je drugi razlog za uvedbo soudeležbe
zavarovanca pri odškodnini.
S tem smo nekako obdelali računanje aktuarsko pravilnih tehničnih premij. Zavedati se moramo, da zavarovalnice delujejo na konkurenčnem trgu. Zato je potrebno upoštevati, da je dejanska premija lahko zaradi boja za tržni delež nižja od aktuarsko pravilne ali
pa zaradi tržne moči višja. Taka analiza je sicer zelo zanimiva, a
žal presega raven tega diplomskega dela. Naj omenimo le, da bi tržno vpetost lahko modelirali s pomočjo elastičnosti povpraševanja
ali pa investicij v oglaševalske kampanje in z njimi povezano spremembo povpraševanja po zavarovalnih policah. Več o tem lahko
bralec prebere na primer v viru [5].

1.3. Škoda in odškodnina. Nastala škoda ni vedno enaka kasneje
izplačani odškodnini. Poleg tega, da zavarovalnica neke škode iz
različnih razlogov ne prizna (malomarnost), so pogosto uporabljene
različne oblike soudeležbe zavarovanca pri škodi. To v grobem nastopi iz dveh razlogov:
• Zavarovalnica želi preprečiti prijavljanje majhnih (bagatelnih)
škod, saj te zavarovalnicam povzročajo velike skupne stroške,
čeprav so odškodnine nizke.
• Zavarovalnica želi zavarovanca motivirati h gospodarnejšemu
ravnanju.
Franšize predstavljajo delež škod, ki jih zavarovalnica ne izplača.
Tako zavarovanec oziroma upravičenec škode sploh ne prijavi, če ta
ne presega franšize, ker ve, da je zavarovalnica ni dolžna izplačati.
Mi bomo predpostavili, da to drži za vsako škodo. Zavarovalec in
zavarovalnica se v zavarovalni pogodbi lahko dogovorita za odbitno franšizo (angl. deductible), kjer zavarovalnica nadomesti razliko
med škodo in franšizo. Če je X nastala škoda, Y odškodnina in f
franšiza, odbitno franšizo opišemo kot

0;
X ≤ f,
Y =
X − f ; X > f.
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Lahko se dogovorita tudi za integralno franšizo (angl. franchise),
kjer zavarovalnica škodo večjo od integralne franšize izplača v celoti:

0; X ≤ f,
Y =
X; X > f.
Zavarovalna pogodba je lahko tudi taka, da pri vsaki škodi upravičenec ne prejme odškodnine za celotno škodo, temveč le za nek
del α:
Y = αX.
Franšiza je dejansko oblika podzavarovanja. Če se soudeležba
uporablja na škodi in ne na zavarovalni vsoti, govorimo o lastnem
deležu.
Enako kot obstaja omejitev za odškodnine navzdol, lahko obstaja
tudi omejitev navzgor (u). Včasih namreč zavarovalnica ne želi prevzeti celotnega tveganja, ali pa želi zavarovalec nižjo premijo:

X; X ≤ u,
Y =
u; X > u.
Redkejša je agregatna omejitev, s katero je navzgor omejena vsota
odškodnin za vse škode, nastale v določenem časovnem obdobju.
Seveda imamo lahko tudi različne kombinacije - hkrati omejitev
navzdol in navzgor in podobno.
Kot smo videli, škode in odškodnine pogosto niso enake, poleg
tega ima funkcija odškodnin v nekaterih primerih skoke. Velja, da
iz škod pridemo lažje do odškodnin kot obratno. Čeprav je tudi
določitev škod zaradi določanja bonus/malus sistemov in parametrov odbitnih franšiz pomembna, se bomo mi omejili le na višine
odškodnin. Tako bomo tudi pri praktičnem primeru v poglavju 5
slučajno generirana števila smatrali kot višine odškodnin in ne višine škod.
2. K OLEKTIVNI MODELI TVEGANJA

2.1. Kolektivni in individualni modeli tveganja. Ena izmed nalog
aktuarjev je razvoj modelov za agregatne odškodnine S - skupno
izplačilo za vse nastale zahtevke v nekem fiksnem časovnem obdobju za znano število zavarovalnih pogodb m. Uporabimo lahko
dva modela, individualnega in kolektivnega.
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Definicija 1. Individualni model tveganja predstavlja agregatno odškodnino S kot vsoto
S = X1 + X2 + . . . + Xm ,
kjer je Xi višina posameznega izplačila ter so Xi med seboj neodvisni
in imajo verjetnostno funkcijo:

1 − pi ; x = 0,
P (Xi = x) =
pi ;
x = bi .
kjer so bi poljubne konstante.
Vidimo, da je E[Xi ] = pi · bi in V ar[Xi ] = b2i · pi · (1 − pi ), matematičnega upanja in variance S zato ni težko izračunati:
E[S] =

m
X

pi bi ,

i=1

V ar[S] =

m
X

pi (1 − pi )b2i .

i=1

Rodovna funkcija Xi je GXi = E[sXi ] = (1 − pi ) + pi sbi , rodovna
bi
funkcija S pa GS (s) = Πm
i=1 (1 − pi + pi s ). Tako vidimo, da v posebnem primeru, ko za vsak indeks i drži pi = p in bi = 1, velja
GS (s) = (1 − p + ps)m , torej je S ∼ Bin(m, p).
Individualne modele se uporablja med drugim za modeliranje
skupine življenjsko zavarovanih ljudi. Vsak posameznik ima drugačno starost in zato različno verjetnost smrti, dogodek pa se lahko
zgodi le enkrat. Običajno so zavarovani dogodki, kjer je pi < 00 5, v
nasprotnem primeru je razmerje med zavarovalno premijo in odškodnino navidez manj ugodno.
Zaradi prevelikih omejitev se bomo v tej diplomski nalogi omejili
na:
Definicija 2. Kolektivni model tveganja predstavlja enačba
S = X1 + X2 + . . . XN , za N = 0, 1, 2, . . . ,
kjer je S = 0, če je N = 0, dodatno pa velja še:
• Slučajne spremenljivke X1 , X2 , . . . XN , N so neodvisne,
• slučajne spremenljivke X1 , X2 , . . . XN pa še enako porazdeljene in
nenegativne.
V tem primeru je N število izplačanih odškodnin. Xi in N so slučajne spremenljivke, posledično je slučajna spremenljivka tudi S. S
11

kolektivnim modelom obravnavamo kolektiv rizikov, ki ga lahko
predstavljajo riziki, kriti z eno samo zavarovalno polico ali portfeljem istovrstnih polic. Pri tem se moramo zavedati, da je Xi višina
izplačila pri i-tem zahtevku in ne pomeni i-tega rizika v portfelju.
Če so pri individualnem modelu Xi enako porazdeljeni, postane
individualni model poseben primer kolektivnega, kjer ima N vso
verjetnost skoncentrirano v eni točki: P (N = m) = 1. Zavedati se
moramo, da običajno določeno zavarovanje ne sodi v oba modela.
Vidimo, da primer z življenjskim zavarovanjem iz individualnega
modela ne sodi v kolektivnega, kajti Xi niso enako porazdeljeni. S
tem smo tudi odgovorili na vprašanje, zakaj življenjska zavarovanja
ne sodijo v kolektivni model.
Zavedati se je treba, da v praksi porazdelitev ne poznamo in jih
aproksimiramo na podlagi znanih podatkov na nekem vzorcu. Pri
tem lahko S modeliramo kot samostojno slučajno spremenljivko ali
pa jo razcepimo na N in Xi . Izkaže se, da je drugi način res boljši:
• Zaradi večje/manjše uspešnosti se m lahko poveča/zmanjša,
kar v normalnih razmerah vpliva samo na N .
• Zaradi sprememb pogojev zavarovanja, opisanih v 1.3, se spremenijo le porazdelitve Xi (če naredijo enake spremembe vse
zavarovalnice na trgu).
Preden zapišemo porazdelitev agregatnih odškodnin (poglavje 2.4),
si poglejmo še najbolj znane porazdelitve višin posameznih izplačil
in števila odškodnin.

2.2. Pomembne porazdelitve števila odškodnin. Opisali bomo tri
najpogosteje uporabljene porazdelitve števila odškodnin. Vse imajo
pomembni lastnosti, da dosežejo pozitivne verjetnosti le na pozitivnih številih in da so diskretne slučajne spremenljivke.
1. Binomska porazdelitev. Slučajna spremenljivka N je porazdeljena binomsko s parametroma n in p (N ∼ Bin(n, p)), če je
njena verjetnostna funkcija oblike
 
n k
pk =
p (1 − p)n−k , k = 0, 1, . . . n.
k
Za binomsko porazdeljeno slučajno spremenljivko velja E[N ] =
np in V ar[N ] = np(1 − p), torej je varianca manjša od matematičnega upanja. To je lahko uporabno, če imamo opravka
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z vzorcem s tako lastnostjo. Karakteristična funkcija binomske slučajne spremenljivke je Φ(t) = E[eitN ] = (1 − p + peit )n ,
velja pa tudi lastnost: če X ∼ Bin(n, p) in Y ∼ Bin(m, p),
X + Y ∼ Bin(n + m, p).
Binomska porazdelitev je uporabna za specifične probleme.
Binomsko porazdeljena je na primer slučajna spremenljivka,
ki opisuje število pojavitev dogodka na skupini n ljudi, kjer se
dogodek za vsakega posameznika dogodi z verjetnostjo p.
2. Poissonova porazdelitev. Slučajna spremenljivka N je porazdeljena Poissonovo s parametrom λ (N ∼ P ois(λ)), če je njena
verjetnostna funkcija oblike
(2)

e−λ λk
, k = 0, 1, . . .
pk =
k!
Poissonova porazdelitev je limitni primer binomske porazdelitve, kjer se število ponovitev n približuje neskončnosti in
se dogodek primeri z verjetnostjo p blizu 0. Tedaj velja λ = np.
Tako matematično upanje kot varianca Poissonovo porazdeljene slučajne spremenljivke imata vrednost λ, njena karakteit
ristična funkcija pa je Φ(t) = E[eitN ] = eλ(e −1) .
Velja, da je vsota n neodvisnih Poissonovo porazdeljenih
slučajnih spremenljivk s parametri λ1 , . . . , λn porazdeljena Poissonovo s parametrom λ = λ1 +. . .+λn . Ta lastnost je zelo uporabna, na primer pri določanju porazdelitve skupnega števila odškodninskih zahtevkov iz posameznih. Izkaže se, da je
pri Poissonovo porazdeljenem številu zahtevkov, tudi število
zahtevkov nad neko limitno vrednostjo Poissonovo porazdeljeno, le z drugačnim parametrom.
Težava pri aproksimaciji s Poissonovo porazdelitvijo je v
tem, da je porazdelitev odvisna le od enega parametra. Posebna lastnost Poissonovo porazdeljene slučajne spremenljivke,
da je varianca enaka matematičnemu upanju, je v praksi prav
tako lahko moteča. Z mešanjem, ki ga uporabimo tudi v poglavju 3.6, lahko dosežemo, da je varianca večja od upanja.
Z mešanjem Poisonovo porazdeljene slučajne spremenljivke
pridemo tudi do negativno binomsko porazdeljene slučajne
spremenljivke.
3. Negativna binomska porazdelitev. Negativna binomska porazdelitev se uporablja kot alternativa Poissonovi. Njena varianca je namreč večja od matematičnega upanja in ker ima
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dva parametra, jo lahko lažje aproksimiramo določenim podatkom. Pravimo, da je slučajna spremenljivka porazdeljena
N B(α, p), če velja


α+k+1 α
pk =
p (1 − p)k , k = 0, 1, . . . , α, p > 0.
k
p
α
Karakteristična funkcija je Φ(t) = E[eitN ] = ( 1−qe
it ) , E[N ] =
αq
αq
p , V ar[N ] = p2 in tudi za njo velja uporabna lastnost: X ∼
N B(α1 , p) in Y ∼ N B(α2 , p), X + Y ∼ N B(α1 + α2 , p). Uporabljena je bila oznaka q = 1 − p.
Če je α = 1, dobimo geometrijsko porazdelitev, ki je edina
diskretna porazdelitev z lastnostjo nepomnjenja. Takrat je pk =
p(1 − p)k . Ta lastnost na primer pomeni: Če je višina odškodninskih zahtevkov porazdeljena geometrijsko (imamo le diskretne vrednosti) in če vemo, da bo zahtevek presegel neko
vrednost f , je pričakovana vrednost zahtevkov nad f neodvisna od izbire f . To pomeni, da ob uvedbi odbitne franšize f
ostane pričakovano izplačilo na zahtevek enako. Se pa seveda
spremeni pričakovano število zahtevkov.

2.3. Pomembne porazdelitve višine odškodnin. Pri izbiri porazdelitve višine odškodnin moramo biti pozorni na repne verjetnosti. Ravno velike repne verjetnosti so najbolj nevarne za zavarovalnice, sploh če jih preveč zanemarimo. Posamezne porazdelitve se
razlikujejo v težavnosti aproksimacije (poglavje 4). V splošnem ni
pravila, katero porazdelitev kdaj uporabiti, zato se vedno odločimo
na podlagi danih podatkov. Pozorni moramo biti tudi na različno
označbo parametrov med posameznimi viri in programskimi paketi. Nekatere izmed najpogosteje uporabljenih porazdelitev, povzete po viru [1] so:
1. Normalna porazdelitev X ∼ N (µ, σ 2 ):
x−µ
1
fX (x) = √ e− 2σ2 ,
σ 2π

σ > 0.

2. Logaritemsko normalna porazdelitev X ∼ LN (µ, σ 2 ):
(3)

fX (x) =

1
√

xσ 2π

e−

log x−µ
2σ 2

,

σ > 0.

X ∼ LN (µ, σ 2 ), če je X = eY , kjer Y ∼ N (µ, σ 2 ).
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3. Transformirana gama porazdelitev X ∼ T Γ(α, λ, τ ):
τ

λατ τ xατ −1 e−(λx)
fX (x) =
,
Γ(α)

α, λ, τ > 0.

Če je α = 1 dobimo Weibullovo porazdelitev (X ∼ W P (λ, τ )),
če je τ = 1 dobimo Gama porazdelitev in če je α = τ = 1 dobimo eksponentno porazdelitev.
4. Eksponentna porazdelitev X ∼ exp(λ):
fX (x) = λe−λx , λ > 0.
Eksponentno porazdeljena slučajna spremenljivka je edina zvezna z lastnostjo nepomnjenja:
P [X > t + h|X > t] = P [X > h].
5. Logaritemsko gama porazdelitev X ∼ LΓ(α, λ):
fX (x) =

λα (log x)α−1
,
xλ+1 Γ(α)

α, λ > 0.

X ∼ LΓ(α, λ), če je X = eY , kjer Y ∼ Γ(α, λ), torej Y ustreza
gama porazdelitvi.
6. Transformirana Paretova/Burrova porazdelitev
X ∼ Burr(α, λ, τ ):
λα ατ xτ −1
,
fX (x) =
(λ + xτ )α+1

α, λ, τ > 0.

7. Paretova porazdelitev X ∼ P areto(α, λ):
λα α
fX (x) =
,
(λ + x)α+1

α, λ > 0.

8. Generalizirana Paretova porazdelitev X ∼ GP (k, σ, θ):
1
x − θ −1− 1
k,
(1 + k
)
σ
σ
kjer k =
6 0 in θ < x za k > 0 in θ < x < − σk ko k < 0.
fX (x) =

2.4. Sestavljanje porazdelitev. Škode, ki nastanejo v določenem
časovnem obdobju, nastajajo naključno, pri čemer je naključno njihovo število in njihova višina. Kot smo že omenili, je vsoto
S = X 1 + . . . XN ,
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ki nas zanima, bolje razcepiti na slučajni spremenljivki Xi in N , potem pa delo nadaljujemo nekako takole:
1. Na podlagi podatkov izdelamo model za porazdelitev N .
2. Na podlagi podatkov izdelamo model za porazdelitev Xi , kjer
so Xi neodvisni in enako porazdeljeni (i.i.d).
3. Obe porazdelitvi združimo, da dobimo porazdelitev S.
V tem trenutku predpostavimo, da porazdelitve N in Xi že imamo
in da potrebujemo le še porazdelitev S. Če je N diskretna spremenljivka, imamo:
FS (x) = P (S ≤ x) =
∞
X
pn P (S ≤ x|N = n) =
=
(4)

=

n=0
∞
X

pn FX∗n (x).

n=0

Uporabili smo enačbo o popolni verjetnosti in oznake FX (x) =
P (X ≤ x), pn = P (N = n), FX∗n pa je n-ta konvolucija X. To dobimo
kot

0; x < 0,
∗0
FX =
1; x ≥ 0
in
FX∗k (x)

Z

∞

=
−∞

∗(k−1)

FX

(x − y)dFX (y)

za k = 1, 2, . . .

V našem primeru, ko je X slučajna spremenljivka z nenegativnimi
vrednostmi, se enačba poenostavi v
Z x
∗(k−1)
∗k
(5)
FX (x) =
FX
(x − y)dFX (y) za k = 1, 2, . . .
0

Porazdelitev v enačbi (4) se imenuje sestavljena porazdelitev. Gostoto porazdelitve S lahko zapišemo kot
(6)

fS (x) =

∞
X

pn fX∗n (x),

n=0

kjer je fX (x) gostota porazdelitev Xi .
Momente slučajne spremenljivke S lahko izrazimo preko momentov N in Xi . Najlažje je to pokazati preko karakteristične funkcije S:
ΦS (t) = E[eitS ] = E[E[eitS |N ]] = E[(ΦXi (t))N ] = GN (ΦXi (t)),
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kjer je GN (s) rodovna funkcija slučajne spremenljivke N . Z ne preveč mukotrpnim odvajanjem ΦS (t) dobimo momente:
(7)
E[S]
= E[N ]E[Xi ],
V ar[S] = E[N ]V ar[Xi ] + V ar[N ]E 2 [Xi ],
µ3 [S] = E[(S − E[S])3 ] =
= E[N ]µ3 [Xi ] + 3V ar[N ]E[Xi ]V ar[Xi ] + µ3 [N ]E 3 [Xi ],
kjer je µ3 [Xi ] tretji centralni moment Xi :
µ3 [Xi ] = E[(X − E[X])3 ].
Velja, da če je N porazdeljena Poissonovo, negativno binomsko ali
binomsko, je S porazdeljena sestavljeno Poissonovo, sestavljeno negativno binomsko oziroma sestavljeno binomsko. Tedaj se prvi momenti S poenostavijo v:
• N ∼ P ois(λ) ⇒ E[S] = λm1 ,
• N ∼ N B(α, p) ⇒ E[S] = α(1−p)
p m1 ,
• N ∼ B(n, p) ⇒ E[S] = n · p · m1 ,
kjer je m1 prvi začetni moment porazdelitvene funkcije Xi , torej
m1 = E[Xi1 ].
S tem je teoretično rešen izračun porazdelitvene funkcije in gostote S. Žal se izkaže, da lahko za večino porazdelitev slučajnih spremenljivk N in Xi izračunamo S zgolj numerično (tri izjeme so na
straneh 154 in 155 v viru [3]). Izkaže se tudi, da numerično računanje niti z uporabo računalnikov ni enostavno, ker je število operacij
ogromno. V praksi zato uporabljajo razne aproksimacijske metode,
ki se izognejo direktnemu računanju.
Pošteno je pripomniti, da za izračun nevarnostne premije porazdelitve S pravzaprav ne potrebujemo, kar rabimo, je le povprečna
odškodnina in škodna pogostost (E[N ] in E[Xi ]). S poznavanjem
porazdelitve S lahko pravilneje določimo varnostni dodatek, v smislu ugotavljanja verjetnosti, s katero bo zbrana tehnična premija
presegla agregatne odškodnine. Prav zato bomo v poglavju 4.4 opisali eno izmed v praksi najpogosteje uporabljenih aproksimacijskih
metod - Panjerjevo rekurzijo.
3. R IZIKO KOT SLU ČAJNI PROCES
V poglavju 2 smo N in Xi obravnavali kot slučajni spremenljivki
in preko njiju prišli do slučajne spremenljivke S. V tem poglavju
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bomo razmišljanje nekoliko nadgradili in gledali na število odškodninskih zahtevkov kot slučajni proces. Nt bo torej proces štetja
zahtevkov, St pa proces akumuliranih zahtevkov. To nam bo omogočilo boljše teoretične rezultate: število premij bomo lahko izračunali v vsakem času (in ne le v okviru obračunskega obdobja), globlje
pa bomo lahko tudi analizirali, kako zahtevki prihajajo in kakšna je
odvisnost med časi njihovih prihodov. Če bi fiksirali t, bi se iz slučajnih procesov vrnili na slučajne spremenljivke.

3.1. Uvod v model. V aktuarstvu riziko predstavljata procesa (Pt , St ),
kjer so Pt premije, pobrane na (0, t], St pa agregatne odškodnine,
plačane na (0, t]. Oba sta lahko slučajna procesa, običajno pa smatramo Pt kot deterministično funkcijo. Kot sem že omenil, se v tem
diplomskem delu s platjo pobiranja premij ne bomo ukvarjali.
Leta 1903 je švedski aktuar Filip Lundberg postavil temelje moderne teorije rizika, ki modelira prihajanje zahtevkov v zavarovalništvu in na podlagi tega predlaga višino premije, ki z dovolj veliko verjetnostjo preprečuje bankrot zavarovalnice zaradi prevelikih
agregatnih odškodninskih zahtevkov.
Osnovni model je sestavljen takole:
• Zahtevki nastajajo v časih 0 ≤ W1 ≤ W2 ≤ . . ., ki jih imenujemo časi prihodov zahtevkov. Čase Wi združimo v množico
(At ), ki torej vsebuje vse točke v času, ko se zahtevki dogodijo.
• Zaporedje nenegativnih i.i.d. slučajnih spremenljivk (Xi ) naj
predstavlja višino zahtevkov, i-ti zahtevek, ki nastopi v času
Wi , povzroči zahtevek velikosti Xi .
• Procesa prihajanja zahtevkov (Wt )t≥0 in višine zahtevkov (Xi )
sta neodvisna.
Zadnja predpostavka izgleda realistična. Od trenutka, kdaj se
škoda dogodi, načeloma ni odvisna višina nastale škode. Lastnost
i.i.d. višin zahtevkov Xi pomeni, da so nevarnostni objekti v portfelju oziroma nevarnostni skupini homogeni. Ta predpostavka ni
vedno realna. O temu bomo več povedali v poglavju 3.6.
Proces štetja zahtevkov lahko definiramo kot
Nt = # {i ≥ 1; Wi ≤ t} ,
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t ≥ 0,

S LIKA 1. Prikaz uvodnih definicij.

zato lahko proces akumuliranih zahtevkov zapišemo kot slučajno
vsoto
St =

X

Xti =

ti ∈At

Nt
X

Xi ,

i=1

P
kjer še vedno velja 0i=1 Xti = 0.
Medprihodni časi so časi med posameznimi zahtevki. Tn predstavlja čakanje na naslednji zahtevek po n-tem: Tm = Wn+1 − Wn . T0
je čas prihoda prvega zahtevka. Na sliki 1 so prikazane naše uvodne
definicije.
Slučajni proces (Yt )t≥0 je družina slučajnih spremenljivk Yt : Ω →
R, kjer je Ω prostor stanj in indeksna množica predstavlja čas. V
vsakem času t je Yt torej slučajna spremenljivka, katere vrednost je
odvisna od ω ∈ Ω. Na sliki 2 sta predstavljeni dve realizaciji procesa
štetja zahtevkov (ali kar je enakovredno - prikazani sta dve realizaciji procesa prihajanja zahtevkov) in z njima povezanih procesov
akumuliranih zahtevkov pri nekih slučajnih spremenljivkah Xi .
Proces (Nt )t≥0 se največkrat definira kot Poissonov proces, saj ima
ta številne atraktivne teoretične lastnosti. Po drugi strani Poissonov
proces ni najbolj realističen, saj predpostavi točno določeno porazdelitev medprihodnih časov Wi . Zato se (Nt )t≥0 včasih modelira s
splošnejšimi prenovitvenimi procesi, katerih Poissonov proces je le
poseben primer. Problem pri teh procesih je, da se porazdelitev Nt
zelo pogosto da izračunati le v limitnih primerih. Zato se mi z njimi
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S LIKA 2. Dve realizaciji procesa štetja zahtevkov in z njima povenih procesov akumuliranih zahtevkov.

ne bomo ukvarjali. Bomo pa poleg s Poissonovimi procesi modelirali z Markovskimi procesi, ki ravno tako zahtevajo manj predpostavk o procesu štetja zahtevkov in so zato bolj realistični.

3.2. Poissonov proces.
Definicija 3. Slučajni proces (Nt )t≥0 je Poissonov proces, če so izpolnjene predpostavke:
(a) Proces se začne v 0: N0 = 0.
(b) Proces ima neodvisne prirastke: za disjunktne intervale (ai , bi ] so
Nb1 − Na1 , Nb2 − Na2 , . . . , Nbn − Nan neodvisne slučajne spremenljivke.
(c) Obstaja nepadajoča in z desne zvezna funkcija µ : [0, ∞) → [0, ∞)
z µ(0) = 0, da so prirastki Nt − Ns za 0 ≤ s < t < ∞ porazdeljeni
P ois(µ(t) − µ(s)). Funkcijo µ imenujemo funkcija matematičnega upanja.
(d) (Nt )t≥0 je proces štetja: trajektorije so nepadajoče, zvezne z desne
in imajo leve limite.
Iz (a) in (c) sledi: Nt ∼ P ois(µ(t)). O funkciji matematičnega upanja lahko razmišljamo kot o notranji uri. Če je notranja ura linearna
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v t, je Nt homogen Poissonov proces. Takrat velja µ(t) = λt, kjer
t ≥ 0 in λ > 0, zato pa velja tudi µ(t) − µ(s) = µ(t + h) − µ(s + h) za
h > 0 in 0 ≤ s < t < ∞. Porazdelitev velikosti prirastkov je torej odvisna le od dolžine intervala in nič od pozicije na časovnici. Za homogene Poissonove procese namreč velja stacionarnost prirastkov
(vsi intervali enake dolžine imajo enako porazdelitev) in pri njem
so medprihodni časi porazdeljeni eksponentno. Zaradi neodvisnih
stacionarnih prirastkov in N0 = 0 so skoki manjši od 1.
V splošnem ob zveznosti µ definiramo λ kot intenzivnostno funkcijo in za s < t zapišemo
Z t
λ(y)dy,
µ(t) − µ(s) =
s

za neko nenegativno merljivo funkcijo λ(y). Če je λ(y) odvisna od
y, je proces Nt nehomogen Poissonov proces.
Če je Poissonov proces homogen, prihajajo zahtevki približno enakomerno, če pa je proces nehomogen, prihajajo zahtevki nekaj časa
pogosteje, nekaj časa redkeje. To lahko uporabimo v kontekstu sezonskega nihanja: V primeru zavarovanja pridelka proti toči bo zelo
velika večina zahtevkov prišla poleti, manj pa v ostalih letnih časih.
Izkaže se, da lahko s spremembo notranje ure pretvorimo nehomogen proces v homogen. Tega v poglavju 3.4 ne bomo pokazali za
Poissonov proces, ampak splošneje - za Markovski proces. K Poissonovem procesu se bomo vrnili konec poglavij 3.4 in 3.5.

3.3. Markovski proces. Markovski procesi so posplošitev procesov
z neodvisnimi prirastki, kar pomeni, da so procesi z neodvisnimi
prirastki le poseben primer Markovskih procesov. Za Markovske
procese velja lastnost Markova:
P [Ntm+1 ≤ xm+1 |Nt1 = x1 , . . . , Ntm = xm ] = P [Ntm+1 ≤ xm+1 |Ntm = xm ],
za t1 < t2 < . . . < tm < tm+1 < tn . To pomeni, da so prihodnje vrednosti procesa odvisne le od zadnje znane vrednosti procesa. Število že nastalih zahtevkov torej ima vpliv na prihodnost, ni pa pomembno, kdaj so zahtevki nastali. Taka predpostavka je realistična,
upoštevamo lahko primer katastrofalnega leta. Če se je zgodil hud
potres v začetku leta, bo nepričakovano veliko zahtevkov prihajalo
tudi v ostalem delu leta.
Za proces štetja zahtevkov torej predpostavimo:
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• Verjetnost, da se pojavita dva zahtevka ob istem času, je skoraj
gotovo 0.
• N0 = 0.
• (Nt )t≥0 je Markovski proces.
Markovski proces opišemo s prehodnimi verjetnostmi, ki pona0
zarjajo verjetnost za n zahtevkov med časoma t in t. V diskretnem
primeru lahko to zapišemo kot
pk,n+k (t0 , t) = P [Xt = n + k|Xt0 = k].
Mi bomo predpostavili, da za prehodne verjetnosti velja

1; j = k,
lim pj,k (t, τ ) = pj,k (t, t) =
0; j 6= k.
τ →t
Za prehodne verjetnosti pravimo, da so stacionarne, če so odvisne
zgolj od časovne razlike, torej če za ∀h > 0 velja
0

0

pj,k (t , t) = pj,k (t + h, t + h).
Direktno iz definicije procesa štetja zahtevkov (Nt )t≥0 sledi, da je
pn,m (t, t + h) = 0 za m < n.
Trditev 4. Za vsak t in vsak n obstajajo limite:
pn,n+1 (t, t + h)
= λM
n+1 (t),
h→0
h
pn,n+k (t, t + h)
lim
= 0 za k ≥ 0,
h→0
h
1 − pn,n (t, t + h)
lim
= λM
n+1 (t).
h→0
h
lim

Dokaz lahko bralec najde v viru [2]. Funkcijo λM
n (t) imenujemo
intenzivnostna funkcija Markovskega procesa za prehod iz n − 1
zahtevka do n-tega. Opazimo, da v primeru stacionarnosti prehodnih verjetnosti intenzivnostna funkcija Markovskega procesa ni
odvisna od t.
Če poznamo vse intenzivnosti, lahko izračunamo prehodne verjetnosti kot sistem diferencialnih enačb Kolmogorova (angl. Kolmogorov’s (forward) differencial equation system):
∂
∂s pn,m
∂
∂s pn,n

M
= −λM
m+1 (s)pn,m (t, s) + λm (s)pm,m−1 (t, s)
= −λM
n+1 (s)pn,n (t, s),
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m ≥ n + 1,

z robnimi pogoji

pn,m (t, s) =

1; s = t,
0; s = t,

m = n,
m 6= n.

P
Veljati mora tudi m pm,m (t, s) = 1 za vse n, t, s ≥ 1. To pri vseh
rešitvah sistema enačb ne velja, zato moramo biti na to posebej pozorni.
Z integracijo dobimo eksplicitne rešitve:
Rs

(8)

M

pn,n (t, s) = e− t λn+1 (τ )dτ ,
Z s
Rτ M
M
pn,m (t, s) = [
λm (τ )pn,m−1 (t, τ )e t λm+1 (ν)dν dτ ]·
· e−

t
Rs
t

λM
m+1 (τ )dτ

za m ≥ n + 1.

P
Rezultate se da preveriti z vnosom v sistem.
m pm,m (t, s) = 1
drži, če je proces brez eksplozije. To pomeni da se neskončno zahtevkov zgodi nič prej kot v neskončnem času.
Kot smo omenili, so pri Poissonovem procesu medprihodni časi
porazdeljeni eksponentno. Kako so pri Markovskih procesih?
Trditev 5. Medprihodni časi pogojevani s časi skokov, so porazdeljeni ekM
sponentno s parametrom λM
n+1 (t). Torej: Tn+1 |Wn = wn ∼ exp(λn+1 (t)).
Dokaz 1. Ob pogledu na sliko 1 pa tudi intuitivno, vidimo, da velja enakost dogodkov
[Tn > t] = [NWn +t − NWn = 0].
Torej:
P [Tn > t|Wn = wn ] = P [NWn +t − NWn = 0|Wn = wn ] =
= P [Nwn +t = wn |Nwn = wn ] =
= pn,n (wn , wn + t) = e−

R wn +t
wn

λM
n+1 (τ )dτ

,

kjer zadnja enakost sledi po enačbi (8).
Ne sme nas vznemiriti parameter eksponentne porazdelitve, ki je
intenzivnostna funkcija Markovskega procesa in zato odvisen od t.
Kot vidimo v dokazu, postane parameter glede na dan čas n-tega
skoka wn konstanta.
Za eksponentno porazdeljene slučajne spremenljivke velja, da nimajo spomina: P [T > s + t|T > s] = P [T > t] ∀s, t ≥ 0. To velja
tudi za medprihodne čase pri Markovskem procesu štetja zahtevkov:
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Trditev 6. Za medprihodne čase velja:
P [Tn > t|(Wn = wn , Tn > s)] = P [Tn > t − s|Wn = wn + s].
Dokaz 2.
P [Tn >t,Wn =wn ,Tn >s]
=
P [Wn =wn ,Tn >s]
R w +t
R wn +s M
P [Tn >t|Wn =wn ]
− wnn λM
λn+1 (τ )dτ
n+1 (τ )dτ + wn
=
e
P [Tn >s|Wn =wn ]

P [Tn > t|(Wn = wn , Tn > s)] =
=

P [Tn >t,Wn =wn ]
P [Tn >s,Wn =wn ] =
R w +t
− wnn+s λM
n+1 (τ )dτ

=e

=

= P [Tn > t − s|Wn = wn + s].

Trditev 6 pravi: če se na intervalu (Wn , Wn + s] ni zgodil noben
zahtevek, je od Wn + s naprej porazdelitev zahtevkov enaka, kot če
bi se zadnji zahtevek zgodil v Wn + s.

3.4. Homogeni Markovski procesi.
Definicija 7. Proces štetja zahtevkov (Nt )t≥ je homogen, če so prehodne
verjetnosti pn,m (t, t + h) neodvisne od t za vse m, n in h.
Zgornja definicija je ekvivalentna temu, da so λM
n (t) neodvisni od
t. Če je proces štetja homogen, so prehodne verjetnosti odvisne le od
dolžine časovnega intervala, ni pa pomembna pozicija na časovnici.
To ustreza definiciji stacionarnih prehodnih verjetnosti. Ne smemo
pa mešati homogenega procesa štetja zahtevkov s homogeno nevarnostno skupino, o kateri bomo govorili v poglavju 3.6.
Pogosto lahko nehomogen proces štetja zahtevkov pretvorimo v
homogenega z uvedbo operacijskega časa ρ. Naj bo dan nehomogen proces štetja zahtevkov (Nt )t≥0 in monotono naraščajoča funkcija ρ(t) z ρ(0) = 0. Potem lahko definiramo proces (Mτ )τ ≥0 . Torej:
Mτ = Nρ−1 (τ ) , kjer ρ−1 (τ ) = inf {ρ(t) = τ } .
t

Kot je razvidno iz slike 3, uvedba operacijskega časa popači časovnico. V spodnji tabeli so najpomembnejše karakteristike procesa
štetja zahtevkov pred uvedbo operacijskega časa in po njej.
Proces

Prehodne verjetnosti

Pred spremembo (Nt )t≥0

pn,m (t1 , t2 ), 0 ≤ t1 ≤ t2

Po spremembi

−1
−1
(Mτ )τ ≥0 pM
n,m (τ1 , τ2 ) = pn,m (ρ (τ1 ), ρ (τ2 ))
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S LIKA 3. Proces štetja zahtevkov pred uvedbo operacijskega časa
in po njej.

Poglavitno vprašanje je, kdaj operacijski čas obstaja. Če operaRt
cijski čas definiramo kot ρ(t) = 0 γ(s)ds, potem spodnja trditev,
katere dokaz lahko bralec najde v viru [2], pove želeno:
Trditev 8. Operacijski čas za proces štetja zahtevkov obstaja natanko tedaj,
ko je intenzivnostna funkcija Markovskega procesa oblike
λM
n (t) = λγ(t).
Če je proces štetja homogen, se verjetnosti iz enačbe (8) poenostavijo v
M

pn,n (h) = e−λn+1 h ,
−λM
n+1 h

pn,m (h) = e

Z
·

h

M

λm+1 ·τ
λM
dτ,
m pm,m−1 (τ ) · e

m > n,

0

kjer je pn,n (t, t + h) = pn,n (h) in pn,m (t, t + h) = pn,m (h).
Če poleg homogenosti velja še linearna povezanost intenzivnostne funkcije Markovskega procesa z n oblike λM
n = a + b(n − 1), se
rezultati še dodatno poenostavijo:
(a) Če je a = λ ≥ 0 in b = 0, torej λM
n = λ ∀n, dobimo homogen
Poissonov proces:
M
m−n
−λM h (λ h)

pn,m (h) = P [Nt+h = m|Nt = n] = e

(m − n)!

= P [Nh = m − n].

Če λM (t) 6= λM ∀t, dobimo nehomogen Poissonov proces.
(b) Če je b > 0, λM
n = a + b(n − 1), ugotovimo, da prehodne
verjetnosti ustrezajo negativni binomski porazdelitvi:


αn + k − 1
pn,n+k (h) =
[p(h)]αn [1 − p(h)]k , za k = 0, 1, 2, . . . ,
k
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λM

kjer je p(h) = e−bh in αn = n+1
b .
(c) Če je b < 0, λM
n = a + b(n − 1), ugotovimo, da prehodne
verjetnosti ustrezajo binomski oziroma posplošitvi binomske
porazdelitve:


αn
pn,s (h) =
[p(h)]αn −(s−n) [1 − p(h)]s−n , 0 ≤ s − n ≤ αn ,
s−n
λM

n+1
. Če je αn celo število, dobimo
kjer je p(h) = ebh in αn = −b
binomsko porazdelitev, sicer pa njeno posplošitev.
Posamezne izpeljave lahko bralec najde v viru [2].

3.5. Proces akumuliranih zahtevkov. Proces akumuliranih zahtevkov (St )t≥0 lahko zapišemo kot
X
St =
Xti .
ti ∈At

Pri analizi tega procesa bomo naredili naslednje predpostavke:
• (St )t≥0 je Markovski proces.
• Proces akumuliranih zahtevkov pogojno na čase (W1 , . . . WN ),
ko se je zgodilo prvih n zahtevkov, je odvisen le od zahtevkov,
ki so že nastali:
P [St ≤ x| {W1 , . . . Wn }] = P [St ≤ x| {W1 , . . . Wk }], kjer

Wi ≤ t; za i ≤ k
.
Wi > t; za i > k

• (Nt )t≥0 je Markovski proces.
Porazdelitev višine skokov definiramo kot
Ft (y|x) = P [St ≤ y|St−0 = x, t je čas skoka],
kar pomeni, da Ft (y|x) pove pogojno porazdelitev skoka y − x, če
se je skok dogodil in je pred skokom St imel vrednost x. Gt (x) =
P [St ≤ x] lahko potem zapišemo kot:
Trditev 9.
(9)
∞ Z
X
Gt (x) =
n=0

(n)

(n)

Ut xR(n−1)

Ftn (x|xn−1 )dFtn −1 (xn−1 |xn−2 ) . . . dFt1 (x1 |0)dP [At ],

kjer:
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(n)

• At je množica točk 0 < t1 < . . . < tn ≤ t katere določi proces
(n)
štetja zahtevkov. Torej At = [W1 = t1 , . . . Wn = tn , Wn+1 > t].
(n)
• U(n) je množica vseh možnih At .
• R(n−1) = {[x1 , . . . xn−1 ]} je množica vseh n − 1 teric [x1 , . . . xn−1 ].
Dokaz 3. Dejansko je to le ideja dokaza. Popoln dokaz lahko bralec najde
v viru [2].
P
(n)
(n)
Gt (x|At ), ki je porazdelitvena funkcija vsote ti ∈A(n) Xti za dani At ,
t
dobimo iz enačbe Chapman - Kolmogorova (o kateri lahko bralec več prebere
v viru [9]):
Z
(n)
Gt (x|At ) =
Ftn (x|xn−1 )dFtn −1 (xn−1 |xn−2 ) . . . dFt1 (x1 |0).
R(n−1)

Po formuli o popolni verjetnosti je potem:
∞ Z
X
(n)
(n)
Gt (x) =
Gt (x|At )dP [At ],
(n)

n=0

Ut

kjer
(n)

dP [At ] = dP [W1 ≤ t1 , . . . Wn ≤ tn , Wn+1 > t].
Enačba (9) v resnici ni tako zakomplicirana, kot izgleda na prvi
pogled, numerično z njo ni prezahtevno računati. Če je porazdelitev
višine škod enaka za vsak čas, torej če je Ft (y|x) = F (y|x) za vsak t,
se enačba (9) poenostavi v
∞
X
Gt (x) =
pn (t)F ∗n (x).
n=0

Če zdaj uvedemo (Nt )t≥0 kot Poissonov proces, dobimo celo:
∞
n
X
−λt (λt)
F ∗n (x).
Gt (x) =
e
n!
n=0
To je ravno sestavljena Poissonova porazdelitev, katero dobimo preko
Poissonovega procesa štetja zahtevkov. Če fiksiramo t, postane N
Poissonovo porazdeljena slučajna spremenljivka.

3.6. Homogenizacija nevarnostnih skupin. Kot smo omenili, zavarovalnice nevarnostne objekte združujejo v nevarnostne skupine.
Tako lahko riziko nevarnostne skupine smatramo kot kolektiv rizikov posameznih nevarnostnih objektov: Θ = {θi }i . Posamezen
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riziko znotraj skupine lahko opišemo kot riziko θi = [Ntθi , Ftθi ], kjer
je Ntθi proces štetja zahtevkov za izbrani riziko in Ftθi porazdelitev
odškodnin za izbrani riziko. Po viru [2] potem pravimo, da je kolektiv rizikov Θ oziroma nevarnostna skupina:
(a) homogena v smislu procesa štetja zahtevkov, če imajo Ntθi enake
prehodne verjetnosti za vse θi ∈ Θ,
(b) homogena v smislu višine zahtevkov, če so Ftθi enake za vse
θi ∈ Θ,
(c) homogena, če veljata a in b.
Ko gledamo na portfelj, želimo en proces (Nt )t≥0 , ki opisuje prihajanje zahtevkov za celoten portfelj. Ker rizika v portfelju ne bomo
globlje obravnavali, bomo smatrali, kot da proces (Nt )t≥0 že tako
deluje. Ko še fiksiramo t in iz procesa pridemo do slučajnih spremenljivk, s katerimi smo operirali v celotnem diplomskem delu z
izjemo poglavja 3, moramo doseči le še i.i.d. lastnost slučajnih spremenljivk Xi , s katerimi smo opisovali višino posameznega izplačila.
Posamezne nevarnostne skupine niso vedno homogene. Intuitivno preglejmo nekaj primerov:
• Zavarovanje proti potresu: Če gledamo zavarovance iz istega
območja in smatramo enako kvaliteto gradnje, lahko na Xi v
portfelju gledamo kot na enako porazdeljene, a odvisne slučajne spremenljivke. Če smo pri nekemu nevarnostnem objektu
opazili večjo škodo, to lahko pomeni hujši potres, kar vpliva
na velikost škode pri drugem. Če imamo v portfelju večje območje, se odvisnost zmanjša.
• Avtomobilsko zavarovanje: Posamezni Xi v portfelju izgledajo neodvisni, a različno porazdeljeni. Porazdelitev škod se
namreč od avta do avta razlikuje. Če damo v kolektiv enake
avtomobile, dobimo i.i.d. lastnost.
• Zavarovanje vloma: Če predpostavimo, da se vlomilci vedno
lotijo celotne soseske in imamo v portfelju le zavarovance iz
istega predela mesta, izgledajo posamezni Xi v portfelju odvisni in različno porazdeljeni. Različna porazdelitev sledi iz dejstva, da ima vsak posameznik različno bogastvo in različno
protivlomno zaščito.
Zgoraj smo seveda neznanstveno analizirali določene primere. S
podobnim intuitivnim razmišljanjem lahko pridemo do sklepa, da
z večanjem portfelja in območja zavarovanja postajajo odškodnine
vedno bolj i.i.d. Če predpostavimo, da so odškodninski zahtevki
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posameznih rizikov v istem razredu slučajnih spremenljivk, lahko
iz heterogene nevarnostne skupine pridemo do homogene z mešanjem:
Izrek 10. Naj ima slučajna spremenljivka X gostoto porazdelitve fX|Λ (x|λ),
kjer je λ parameter porazdelitve X. Naj bo λ realizacija slučajne spremenljivke Λ z gostoto fΛ (λ). Potem je gostota X:
Z
fX (x) = fX|Λ (x|λ)fΛ (λ)dλ.
Dokaz je v viru [3]. Trije primeri za mešanje, ki so med drugim
izpeljani v virih [3] in [1], so:
(a) Če je N |(Θ = θ) ∼ P ois(θ) in Θ ∼ Γ(α, β), je N ∼ N B(α, p),
β
.
kjer je p = β+1
(b) Če je X|(Θ = θ) ∼ exp(θ) in Θ ∼ Γ(α, λ), je X ∼ P areto(α, λ).
(c) Če je X|(Θ = θ) ∼ N (θ, v) in Θ ∼ N (µ, a), je X ∼ N (µ, a + v).
4. U GOTAVLJANJE PORAZDELITEV

4.1. Izbira modela. V prejšnjih poglavjih smo opisali kolektivni model tveganja za agregatne odškodnine in najbolj znane porazdelitve
višine in števila odškodnin. V realnosti tipa in parametrov posameznih porazdelitvenih funkcij ne poznamo, zato poskušamo iz opazovanih vrednosti izluščiti potrebne informacije. Če katastrofalnega
dogodka ne predvidimo, lahko opazujemo v preteklosti izplačane
odškodnine in na podlagi njih ocenimo porazdelitev višine in števila odškodnin v prihodnosti. Pri tem moramo biti seveda pozorni
še na nekatere druge dejavnike, na primer inflacijo.
Za opazovane vrednosti predpostavimo, da so naključni vzorec za
neko določeno porazdelitev. Na izbiro, katero porazdelitveno funkcijo bomo skušali aproksimirati podatkom, ima vpliv več stvari:
• Enostavnost: če le ni konkretnih razlogov za drugačno razmišljanje, je bolje uporabiti enostavnejšo porazdelitev (manj
neznanih parametrov).
• Pregled že izdelanih porazdelitev: Če se za število klicev v
centralo običajno uporablja Poissonovo porazdelitev, jo uporabimo tudi mi.
• Porazdelitev lahko determinira že situacija sama: Če imamo n
ljudi, ki izbirajo med dvema odločitvama in vsak izbere z verjetnostjo p prvo in verjetnostjo 1 − p drugo odločitev ter ljudje
29

izbirajo neodvisno, bo skupno število izborov prve odločitve
porazdeljeno kot Bin(n, p).
Ko na tak način pridemo do nekega manjšega števila možnih porazdelitev, poiščemo najboljše parametre za posamezno porazdelitev pri danih podatkih (poglavje 4.2). Za najboljšo porazdelitev (ki
pa še vedno ni nujno dovolj dobra), se odločimo na podlagi testov
kvalitete aproksimacije, ki so opisani v poglavju 4.3.

4.2. Ocenjevanje parametrov neznane porazdelitve. Ko govorimo
o ocenjevanju parametrov porazdelitve, mislimo seveda na ugotavljanje porazdelitve višine posameznih odškodnin. Za ugotavljanje števila zahtevkov na podlagi preteklih vrednosti bi morali opazovati več let in ugotavljati, koliko zahtevkov je vsako leto prišlo.
Upoštevati bi morali seveda tudi spremembo ekonomskih razmer,
spremembo števila sklenjenih polic in podobno.
Kot smo že omenili, porazdelitev višin zahtevkov ugotavljamo
na podlagi nekega vzorca, ki vsebuje med seboj neodvisne vrednosti. Tako si izberemo cenilko za želeni parameter, ki je funkcija
vzorca. Za cenilko Θ̃ parametra Θ torej velja Θ̃ = Θ̃(X1 , . . . Xn ),
kjer so Xi slučajne spremenljivke v vzorcu velikosti n. Rezultat cenilke je ocena Θ̃ = Θ̃(x1 , . . . xn ), kjer so xi vrednosti, ki jih slučajne
spremenljivke Xi zavzamejo v naključno izbranem vzorcu. Za cenilko je zaželeno, da je nepristranska, torej da je E[Θ̃] = Θj in da je
M SE = E[(Θ̃j − Θj )2 ] čim manjši.
Obstaja več metod za ocenjevanje neznanih parametrov. Tri izmed
njih, povzete po viru [1], so:
1. Metoda momentov. Momenti slučajne spremenljivke so odvisni od parametrov porazdelitvene funkcije, tako je za funkcijo
z n parametri mj = mj (θ1 , . . . θn ) in µj = µj (θ1 , . . . θn ). Če se
da enačbo obrniti, torej če lahko eksplicitno zapišemo θj =
θj (m1 , . . . , mn ) in θj = θj (µ1 , . . . , µn ), lahko v prvi ali drugi
sistem vstavimo vzorčne momente in dobimo ocene želenih
parametrov. Če eksplicitni zapis obrnjenega sistema enačb
ni mogoč, obstajajo algoritmi za numerično računanje. Metoda momentov je primerna tako za zvezne kot diskretne slučajne spremenljivke, predpogoj za uporabo te metode pa je, da
aproksimirana porazdelitvena funkcija ima dovolj momentov
(n ≥ j).
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2. Metoda najmanjših kvadratov. Pri metodi najmanjših kvadratov, ki je primerna za zvezne porazdelitve, zahtevamo, da
se aproksimirana porazdelitev f (x) in vzorčna porazdelitev
f˜(x) čim bolje ujemata na nekih izbranih točkah t1 < t2 <
. . . < tr , morebitnih razlik na vseh ostalih točkah pa ne upoštevamo. Tako minimiziramo
r
X
ωk [F̃ (ck ) − F (Θ1 , . . . Θs , ck )]2 ,
Q(Θ1 , Θ2 , . . . Θn ) =
k=1

kjer so ωk poljubno izbrane uteži. Sami si lahko določimo predel funkcije, kjer naj bo kvadrat razlike posebno majhen. Običajno se vzame uteži velikosti 1, kakor smo naredili tudi mi
v poglavju 5. Velja omeniti, da je v večini računalniških programov metoda najmanjših kvadratov (Stata, Matlab,. . .) že
vgrajena.
3. Metoda največjega verjetja. Po metodi največjega verjetja neznane parametre Θ1 , . . . Θn določimo tako, da imajo opažene
vrednosti v vzorcu čim večjo verjetnost. Maksimiziramo torej
funkcijo verjetja
 n
Πi=1 pni (Θ1 , . . . Θn ) za diskretne spremenljivke,
L(Θ1 , . . . Θn ) =
Πni=1 f (Θ1 , . . . Θn , xi ) za zvezne spremenljivke.
Ker je log x strogo naraščajoča funkcija, ima funkcija verjetja ekstreme v istih točkah kot njen logaritem. Računanje
si torej olajšamo tako, da uvedemo l(Θ1 , . . . , Θn ) = log L. Potrebni pogoj za maksimum torej predstavlja sistem nelinearnih enačb
( Pn ∂ log pn (Θ1 ,...Θn )
i
za diskretne spremenljivke,
∂l
i=1
∂Θj
0=
= Pn ∂ log f (Θ1 ,...Θn ,xi )
∂Θj
za zvezne spremenljivke.
i=1
∂Θj
Parametri, dobljeni po metodi največjega verjetja, so za večino porazdelitev dostopni, bralec jih lahko najde na primer v
viru [1]. Smatra se, da je metoda največjega verjetja najboljša.
Druge pogosteje uporabljene so še metoda kvantilov in Bayesova
aproksimacija. Pri prvih štirih omenjenih metodah predpostavljamo,
da je porazdelitev populacije (množica, iz katere jemljemo vzorce)
fiksna, a neznana in zanimajo nas tako dobljeni vzorec kot ostali
možni vzorci iz populacije. Pri Bayesovi metodi predpostavljamo,
da so pomembni le podatki, ki smo jih dobili, in da je populacija
spremenljivka. Več o tem v viru [3].
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4.3. Ugotavljanje kvalitete aproksimacije. Ocene parametrov niso
vedno (dovolj) dobre. Zato obstaja več testov kvalitete aproksimacije, kjer primerjamo aproksimirano porazdelitev F apr in porazdelitev vrednosti v vzorcu. Najpogosteje uporabljeni testi kvalitete
aproksimacije so χ2 test, test Kolmogorov - Smirnova in Anderson
- Darlingov test. Če primerjamo dve porazdelitvi na istem vzorcu,
lahko ocenimo, katera je boljša tudi tako, da pogledamo vrednost
funkcije verjetja. Ko preverjamo kvalitete aproksimacije različnih
spremenljivk, moramo biti pozorni tudi na to, da so včasih rezultati z neko porazdelitvijo vedno boljši kot z drugo. To se na primer
zgodi, ko primerjamo dve porazdelitvi, kjer je ena le poseben primer druge (transformirana gama in gama, Burrova in Paretova,. . . ).
Takrat moramo upoštevati tudi načelo ekonomičnosti in ugotoviti,
ali je dodatni parameter upravičen.
Ogledali in v poglavju 5 uporabili bomo le test χ2 , ostale teste
lahko bralec najde v viru [3]. Pri testu χ2 najprej zalogo vrednosti
diskretne ali zvezne slučajne porazdelitve razdelimo na disjunktne
intervale. Če razdelimo zalogo vrednosti na k delov, za funkcijo, ki
slika v [u, v], izberemo k − 1 vrednosti u = c0 < c1 < . . . < ck = v. Če
je n velikost vzorca, p̃j verjetnost, da je naključno izbrana vrednost
vzorca v intervalu [cj−1 , cj ] in je papr
j vrednost, ki nam jo za verjetnost
apr
intervala da F , je test statistika

2

χ =

k
X
n(p̃j − papr )2
j=1

p̃j

=

k
X
(Ej − Oj )2
j=1

Ej

,

kjer smo z Ej in Oj označili pričakovano število elementov v posameznem intervalu in dejansko - vzorčno število elementov v tem
intervalu. Dobljeno vrednost primerjamo s kritičnimi vrednostmi
χ2 (izberemo si želeno natančnost oziroma tveganje t) z d prostostnimi stopnjami, kjer je d = k − 1 − s. Pri tem je s število neznanih
parametrov, izračunanih iz vzorca. Natančnejši postopek je tak:
• Za vsako porazdelitev predpostavimo, da dobro oziroma pravilno opisuje vzorec. Temu pravimo, da postavimo ničelno
hipotezo H0 .
• Dobljene vrednosti statistike χ2 za aproksimirano porazdelitev primerjamo s kritičnimi vrednosti iz tabel pri neki stopnji
tveganja (običajno vzamemo t = 5%).
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• Ničelno hipotezo zavrnemo pri stopnji tveganja t, če je dobljena vrednost statistike χ2 večja od kritične 1.
Gledamo lahko tudi p − vrednost, ki nam pove verjetnost, da je odstopanje aproksimirane porazdelitve od vzorca, če ničelna hipoteza
drži, vsaj tolikšno, kot smo ga dobili mi. Če je p − vrednost visoka,
je aproksimacija dobra.
4.4. Računanje porazdelitve agregatnih odškodnin s Panjerjevo
rekurzijo. V poglavju 2.4 smo prišli do enačb (5) in (6), s katerima lahko teoretično izračunamo porazdelitev S. Ker je računanje s
temi formulami tudi za računalnike težavno, se v praksi uporabljajo
razne aproksimacijske metode: uporaba znanih momentov porazdelitve agregatnih odškodnin, izračun gostote verjetnosti iz znane
karakteristične funkcije, metoda simulacije in rekurzijska metoda.
Ena izmed najbolj uporabljanih rekurzivnih metod je Panjerjeva rekurzija, katero bom nekoliko podrobneje opisal v nadaljevanju.
Za računanje porazdelitve agregatnih odškodnin S po Panjerjevi
rekurziji morata biti izpolnjena dva pogoja:
1. Za slučajno spremenljivko N mora veljati P [N = 0] = p0 6= 0
in N mora biti v razredu (a, b, 0):
b
pk
= a + k = 1, 2, . . .
pk−1
k
To pomeni, da lahko verjetnosti N računamo rekurzivno iz
znane vrednosti p0 . Poleg trivialne porazdelitve p0 = 1 ustrezajo zgornji enačbi le še Poissonova porazdelitev (a = 0, b =
λ), negativna binomska (a = q, b = (α − 1)q) in binomska
porazdelitev (a = − pq in b = (n+1)p
q ).
2. Slučajna spremenljivka Xi mora biti aritmetična, kar pomeni,
da je podana z verjetnostno funkcijo oblike P (Xi = kh) =
fk , k = 0, 1, . . ., oziroma njeno zalogo vrednosti predstavljajo
diskretna števila z enakomernimi razmiki.
Če predpostavki veljata, lahko porazdelitev S, ki je posledično
ravno tako aritmetična, izračunamo po
k

(10)

X
jb
1
P (S = kh) = gk =
(a + )fj gk−j ,
1 − af0 j=1
k

k = 1, 2, . . .

1Včasih se uporabi dvostranski test in se porazdelitev zavrne, tudi če je dobljena vrednost
statistike χ2 premajhna. Pri predobrih rezultatih namreč obstaja možnost manipulacije s podatki.
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Začetno vrednost lahko izračunamo iz rodovne funkcije:

 (pf0 + q)n N ∼ Bin(n, p),
eλ(f0 −1) ;
N ∼ P ois(λ),
(11)
g0 =
 ( p )α ; N ∼ N B(α, p).
1−qf0
Pomanjkljivost Panjerjeve metode izgleda aritmetičnost Xi . Dejansko to ni problem, kajti obstajajo dobri algoritmi za enakomerno
diskretizacijo zvezne slučajne spremenljivke. V viru [1] je opisan algoritem, ki razporedi verjetnost vsakega intervala v krajišči tako, da
se prispevek intervala k E[Xi ] ohranja. V istem viru je tudi natančna
izpeljava Panjerjeve rekurzije.
5. P RAKTI ČNA PRIMERA

Za konec bomo teoretično znanje prikazali še na dveh praktičnih
primerih v Matlabu. V prvem zgledu bomo s pomočjo v Matlabu
vgrajenega generatorja slučajnih števil generirali vzorec 1000 škod
po znani porazdelitvi - LN (1,4). Potem bomo pozabili, kako je vzorec porazdeljen in skušali aproksimirati 5 porazdelitev na ta vzorec
- po metodi največjega verjetja in po metodi najmanjših kvadratov.
Videli bomo, da parametri posameznih porazdelitev, dobljeni po
obeh metodah, niso enaki. Nazadnje bomo pogledali še razlike v
izračunani nevarnostni in tehnični premiji med posameznimi aproksimiranimi porazdelitvami 2 in seveda preverili kvaliteto vsake izmed aproksimacij. Posamezne aproksimacije bomo prikazali tudi
grafično skozi gostote porazdelitev in verjetnostne funkcije.
V drugem zgledu bomo izračunali porazdelitev S s Panjerjevo rekurzijo. Izračunali jo bomo z dvema diskretizacijama: ena bo matematično upanje precenila, druga pa podcenila. Ti dve matematični
upanji bomo primerjali s pravim, ki ga določa enačba (7) na strani
17, primerjali bomo tudi disperzije.

5.1. Ugotavljanje porazdelitve vzorca. Zavarovalnice pogosto ocenjujejo pričakovana izplačila na podlagi v preteklosti prijavljenih
škod. Tako lahko za oceno izplačil v letu t gledajo škode v t − 1
2Matematičnega upanja nima porazdelitev temveč slučajna spremenljivka (z določeno porazdelitvijo). Kljub netočnosti, je tako izrazoslovje razumljivejše.
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ali še za kakšno leto več v preteklosti. Če se ceteris paribus spremeni škodna pogostost ali se ceteris paribus število zavarovancev
normalno poveča (novi zavarovanci so i.i.d. z že vštetimi), so lahko
pretekle škode dobra ocena za prihodnje. Pri povečanju škodne pogostosti se namreč poveča le breme premije na posameznega zavarovanca, pri sklenitvi novih zavarovanj pri zgoraj omenjenih pogojih pa se - kar zadeva višino nevarnostne in tehnične premije dejansko nič ne spremeni.
Za leto t predpostavimo N = 10000 zavarovancev in škodno pogostost 0, 1, kar pomeni, da je v tem letu zavarovalnica izplačala
n = 1000 škod. To bo velikost našega vzorca, pri izračunu premij
pa ne bomo smeli pozabiti, da škodna pogostost ni enaka 1. Vzorec naj bo porazdeljen lognormalno s parametroma µ = 1 in σ = 2,
višina vsake škode je torej porazdeljena kot X ∼ LN (1,4). Če je
bralec pozabil, kakšna je lognormalna porazdelitev, naj se vrne na
formulo (3) na strani 14. Vzorec škod bomo skušali aproksimirati
z lognormalno, gama, eksponentno, Weibullovo in generalizirano
Pareto porazdelitvijo. Da bo naš izračun pravilen, moramo predpostaviti, da je višina škod enaka višini izplačanih odškodnin. Na
to lahko gledamo kot na zavarovanje brez soudeležbe zavarovanca
pri škodi. Če to ne zveni dovolj smiselno, lahko za škode v vzorcu
rečemo, da so že popravljene za morebitne franšize in drugo.
Nevarnostno premijo izračunamo kot povprečje vzorca in jo popravimo s škodno pogostostjo, za tehnično premijo pa si bomo izbrali princip standardnega odklona s parametrom β = 00 1, torej
T P skupna = E[S] + βσ[S] za vseh N zavarovancev skupaj. Ker je
vsaka škoda Xi porazdeljena LN (1, 4) in so posamezne škode med
seboj neodvisne (torej imamo
√ homogeno nevarnostno skupino), veskupina
lja T P
= nE[Xi ] + β nσ[Xi ]. Tehnično premijo za posameznika dobimo tako, da T P delimo z N . Če definiramo škodno pogostost s p, torej velja:
β
T P = p(E[Xi ] + √ σ[Xi ]).
n
Če bi sedaj privzeli, da se škode med leti ne bodo nič spreminjale in
bi računali premijo fiksno po zgornjih principih, nam vzorca sploh
ni treba aproksimirati s katerokoli porazdelitvijo. V Matlabu, pa
tudi v ostalih programih, imamo vgrajene funkcije za računanje matematičnega upanja (povprečja) in standardnega odklona vzorca.
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Za potrebe določanja bonus/malus sistemov kot tudi za poznavanje verjetnosti, s katero bodo s pobranimi premijami zbrale dovolj
za odškodnine, zavarovalnice potrebujejo natančnejše podatke za
prihodnost. Čeprav ne bomo šli tako daleč, da bi se igrali z bonus/malus sistemi in podobnim, bomo porazdelitev vzorca vseeno
izračunali.
Pri vseh metodah, kjer se aproksimira z metodo najmanjših kvadratov, dejansko minimiziramo kvadrat razdalje med višino stolpca
pri histogramu slučajnega vzorca in integralom gostote aproksimirane porazdelitve na istem intervalu. Pri nas ima histogram širino
1. Rezultate bi se dalo izboljšati, če bi minimizirali manjši interval. Za minimizacijo samo je uporabljena metoda iz Matlaba, ki
deluje na podlagi Levenberg-Marquarandtove metode. Velik vpliv
na končni rezultat imajo začetni približki in dodatne možnosti, zato
je potrebno minimizacijo izvesti pri različnih pogojih. Parametri po
metodi največjega verjetja so dobljeni z v Matlabu vgrajenimi funkcijami lognfit, gamfit, expfit, wblfit in gpit.
Velikosti nevarnostne in tehnične premije za različne aproksimacije so prikazane v spodnjih tabelah. V prvi je prikazana vrednost
za vzorec in prava vrednost obeh premij - vrednost dobljena za lognormalno porazdelitev LN (1,4). Povsod upoštevamo popravke za
škodno pogostost, predstavljamo pa si lahko, da so škode v 100 ¤
in da gre za avtomobilsko zavarovanje. Vrednosti so zaokrožene na
pet relevantnih mest.
PREMIJA
NEVARNOSTNA
TEHNIČNA

VZORČNA VREDNOST PRAVA VREDNOST
2,1751
2,0086
2,3395
2,2411

Opazimo, da so dobljene vrednosti med seboj nekoliko različne.
Nevarnostna premija, dobljena na podlagi vzorca, je 8,3% višja od
prave premije, vzorčna tehnična premija pa je 4,4% višja od prave.
Razlog za razliko je v slučajnem vzorčenju, na podlagi zgornjih vrednosti pa ne moremo trditi, da so vzorčne premije vedno nižje od
pravih. Poglejmo kakšne vrednosti dobimo z aproksimacijami po
metodi najmanjših kvadratov:
PREMIJA
NEVARNOSTNA
TEHNIČNA

LN
Γ
exp
WP
GP
2,3862 0,65525 2,1751 0,83661 10872
2,72 0,67046 2,2095 0,8617 47960
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Kot vidimo, se rezultati med seboj precej razlikujejo. Velik vpliv
imajo namreč repne verjetnosti, ki so pri lognormalni slučajni spremenljivki precej velike. Ugotovimo, da večina aproksimiranih porazdelitev repne verjetnosti preveč zanemari, izjema je generalizirana Paretova porazdelitev, ki jih celo preceni. Pri slednji je bil parameter k manjši od 1, kar pomeni, da matematično upanje ne obstaja. Zato tehnične in nevarnostne premije ne moremo izračunati,
oziramo imajo vrednost neskončno. Ocena premij v tabeli je zato
dobljena preko novega vzorca, generiranega s parametri iz aproksimacije po metodi najmanjših kvadratov. Za novi vzorec izračunamo
matematično upanje in standardni odklon. Ker je vzorec končen, so
tudi ti dve vrednosti končni.
Zanimivo je, da eksponentna porazdelitev vrne nevarnostno premijo, ki je enaka vzorčni. Parameter λ je zato zelo majhen in kot
bomo videli na sliki 4, skuša imeti eksponentna porazdelitev čim
več verjetnosti skoncentrirane na velikih vrednostih. Gama in Weibullova porazdelitev, ki imata en parameter več od eksponentne, sicer
pa izhajata iz iste družine kot eksponentna, vrneta slabše vrednosti.
V razloge za take rezultate se globlje ne bi spuščali. Omenimo naj le
še to, da so ob večanju vzorca napake za lognormalno porazdelitev
manjše. Poglejmo še aproksimacijo po metodi največjega verjetja:
PREMIJA
NEVARNOSTNA
TEHNIČNA

LN
Γ
exp
WP
GP
2,1628 2,1751 2,1751 1,5984 8,3673 · 1018
2,4245 2,2349 2,2095 1,6564 4,9991 · 1019

Premije, dobljene po metodi največjega verjetja, izgledajo v splošnem boljše. Pri lognormalni, gama in Weibullovi porazdelitvi so
premije bližje vzorčnim, s katerimi jih moramo primerjati. Pri Paretovi porazdelitvi so vrednosti slabše, pri eksponentni pa vrednosti
ostajajo enake. Poglejmo, kako se razlikujejo parametri posameznih
porazdelitev, dobljeni po obeh metodah. Zaradi večje preglednosti
so vrednosti tokrat zaokrožene na dve relevantni mesti:
APROKSIMACIJA
LN
Γ
exp
WP
PARAMETER
µ
σ
α
λ
λ
λ
τ
NAJMANJŠI KVADRATI 0,99 2,1 0,46 0,07 0,046 0,19 0,57
NAJVEČJE VERJETJE
1,03 2 0,33 0,015 0,046 0,13 0,49
APROKSIMACIJA
PARAMETER
NAJMANJŠI KVADRATI
NAJVEČJE VERJETJE

GP
k
σ
θ
2 1,8 2,2 · 10−14
5,2 0,57 5,9 · 10−4
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S LIKA 4. Histogram vzorčne (lognormalne) porazdelitve in gostote
aproksimiranih porazdelitev: lognormalna (rdeča, največje verjetje), gama (rumena, največje verjetje), eksponentna (zelena, največje
verjetje), Weibullova (črna, največje verjetje) in generalizirana Paretova (vijolična, najmanjši kvadrati).

Funkcija gpf it v Matlabu ne vrne vrednosti aproksimacijskega θ.
Glede na lastnosti našega vzorca in lastnosti generalizirane Paretove porazdelitve ga definiramo kot minimalno vrednost vzorca.
Opazimo, da so vrednosti parametrov pri nekaterih porazdelitvah
precej podobne po obeh metodah, pri drugih pa so različne. Pri
lognormalni in eksponentni so tako vrednosti praktično enake, pri
Weibullovi in gama porazdelitvi so si vrednosti blizu, pri generalizirani Paretovi pa je razlika že kar velika.
Parametri, ki jih metodi vračata, očitno niso nujno enaki. Da bi
odgovorili na vprašanje, katera metoda aproksimira podatke bolje,
si moramo ogledati oceno kvalitete aproksimacije s testom χ2 . Pozitivni del realne osi razdelimo na 50 delov tako, da je v vsakem
predalčku enak del vzorca, v našem primeru 20 vrednosti. Vrednost
testa χ2 z 47 prostostnimi stopnjami (generalizirana Paretova porazdelitev), pri kateri zavrnemo ničelno hipotezo pri 5% stopnji tveganja, je 64, vrednost testa z 48 prostostnimi stopnjami (lognormalna,
gama, Weibullova), pri kateri lahko to naredimo, je 650 2, pri tistem z
49 stopnjami (eksponentna) pa 660 3. V spodnji tabeli so vrednosti za
aproksimirane porazdelitve, dobljene po obeh metodah. Vrednosti
so zaokrožene na štiri relevantna mesta:
38

METODA

LN
Γ
exp W P GP
NAJMANJŠI KVADRATI 55,6 3881000 ∞ 1366 94,9
NAJVEČJE VERJETJE
51,2 444,5
∞ 202,6 606,1
p − vrednosti lognornmalne sta 0,211 in 0,349, kar pomeni, da ima
dobljena lognormalna porazdelitev po metodi najmanjših kvadratov v 21,1% primerov (po metodi največjega verjetja pa v 34,9% primerov) vrednosti, ki odstopajo vsaj toliko kot tiste, ki smo jih dobili
mi. Na podlagi testa hikvadrat lahko sklenemo, da je metoda največjega verjetja za naš vzorec boljša od metode najmanjših kvadratov,
izjema je le generalizirana Paretova porazdelitev. To se deloma vidi
tudi na sliki 4, kjer je prikazana vzorčna gostota in gostote aproksimiranih porazdelitev, pri vsaki vedno tista, ki je boljša glede na test
hikvadrat.
Vidimo, da neprave porazdelitve slabo aproksimirajo podatke na
vzorcu, kar ni popolnoma nič nenavadnega. Glede na test hikvadrat
lahko (pri stopnji tveganja 5%) zavrnemo vse ničelne hipoteze glede
porazdelitve vzorca razen tiste, da vzorec pripada lognormalno porazdeljeni slučajni spremenljivki. Dobri so parametri po obeh aproksimacijskih metodah.
Dober pokazatelj kvalitete aproksimacije je tudi prikaz porazdelitvenih funkcij. Na sliki 5, kjer je ta prikaz, je še enkrat jasno vidno,
da lognormalna porazdelitev najboljše aproksimira vzorec. Opazimo tudi, da gredo verjetnostne funkcije vseh porazdelitev prezgodaj proti enici, izjema je le generalizirana Paretova porazdelitev.
Ravno prehitro naraščanje pa je zelo problematično, ker so repne
verjetnosti preveč podcenjene.

5.2. Primer računanja s Panjerjevo rekurzijo. Kot smo že omenili,
zavarovalnice želijo poleg pričakovane višine in disperzije agregatnih odškodnin poznati tudi njeno porazdelitev. Ena izmed metod
za izračun porazdelitve S je Panjerjeva rekurzija.
Kot smo se naučili v poglavju 4.4, moramo pred začetkom rekurzije že poznati porazdelitev N in porazdelitev Xi , kjer je N diskretna
slučajna spremenljivka iz razreda (a, b, 0), Xi pa aritmetična slučajna
spremenljivka. Naj bo N porazdeljena Poissonovo (glej porazdelitev (2) na strani 13), Xi pa slučajna spremenljivka, ki je zopet porazdeljena lognormalo s parametroma µ = 1 in σ = 2.
Pri določitvi parametra λ slučajne spremenljivke N si pomagamo
s takim razmislekom: Naj imamo 10000 zavarovalnih polic, škodna
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S LIKA 5. Vzorčna verjetnostna funkcija (modra) in verjetnostne
funkcije aproksimiranih porazdelitev: lognormalna (rdeča, največje verjetje), gama (rumena, največje verjetje), eksponentna (zelena,
največje verjetje), Weibullova (črna, največje verjetje) in generalizirana Paretova (vijolična, najmanjši kvadrati).

pogostost pa naj bo 0,05 3. Potem iz formule (1) na strani 8 vidimo,
da je število škod 10000 · 0,05 = 500 in to naj bo λ. Število škod je
tako porazdeljeno Poissonovo s povprečjem 500.
Lognormalno porazdelitev moramo pretvoriti v aritmetično. Mi
bomo pri h = 0,5 to naredili na dva načina. Pri prvem bomo verjetnost vsakega intervala postavili v levo krajišče in s tem podcenili matematično upanje, pri drugem pa bomo verjetnost postavili v
desno krajišče in matematično upanje precenili. Začetno vrednost g0
lahko izračunamo iz formule (11) na strani 34, torej velja: g0 = e−λ .
Porazdelitev agregatnih odškodnin S izračunamo preko formule
(10) na strani 33. Računalnik seveda ne more računati do neskončnosti, zato določimo maksimalno vrednost M , do katere naj računa.
Preostanek verjetnosti (P (S > M )) pa preslikamo v zadnji interval
([M − 00 5, M ]). Dobljena porazdelitvena funkcija je prikazana na
sliki 6, matematično upanje in disperzija pa v spodnji tabeli:
3Lahko bi uporabili isto škodno pogostost kot pri prejšnjem primeru, a imamo pri λ = 1000
problem z underflow-om. Za računalnik je e−1000 premajhno število, zadeva deluje nekje do
e−745 . Sicer obstajajo metode, kako to rešiti, a pri tem diplomskem delu se s tem ne bomo
ukvarjali.
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S LIKA 6. Agregatna porazdelitev S, dobljena s Panjerjevo rekurzijo
za N ∼ P ois(500) in Xi ∼ LN (1, 4).
VREDNOST

VERJETNOST VERJETNOST

DOBLJENA

V LEVO

V DESNO

PO FORMULI

KRAJIŠČE

KRAJIŠČE

E[S]
10042
9923,3
10173
7
7
D[S] 1,1013 · 10 1,0956 · 10 1,0966 · 107
V splošnem velja, da se z manjšanjem h razlika med podcenjenim in precenjenim matematičnim upanjem zmanjšuje ter približuje
pravemu, dobljenemu po formuli. Kot je razvidno, obe metodi disperzijo podcenita. Z večanjem M se približujemo pravi varianci.
Za sila natančen račun bi zato vzeli na primer h = 0, 1 in M = 106 .
Zavedati pa se moramo, da bi se računalnik s tem računam ukvarjal
zelo dosti časa . . .
6. SKLEP

V tej diplomski nalogi so bile prikazane osnove kolektivnih modelov tveganja v zavarovalništvu. Kot je pokazalo zadnje poglavje,
moramo biti pri postavitvi modela izredno natančni, sicer lahko
pride do težav s solventnostjo zavarovalnic. Priznati je treba, da
dokončnih rešitev nismo pokazali (sklicujemo se lahko na omejitev
dolžine diplomskega dela), nakazali pa smo smeri za nadgradnjo.
Med drugim lahko analizi dodamo še:
• upoštevanje tržnega vidika pri določanju višine zavarovalne
premije,
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• analiziranje procesa štetja zahtevkov kot prenovitvenega procesa,
• ugotavljanje, za katere primere je določena metoda aproksimacije boljša od neke druge metode,
• primerjanje različnih metod porazdelitve S in reševanje problema zaradi nizke začetne vrednosti.
Zainteresirani bralec se lahko poglobi v želeni smeri, pomaga si
lahko tudi s spodaj navedeno literaturo.
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