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'"1. Uvod

V době, kdy stále více pojišťoven působí na mezinárodních trzích, zvyšuje se potřeba

jednotného regulatorního konceptu, který by přinášel jednoznačné porovnání těchto subjektů.

Tento cíl již sledoval koncept Solvency 1. V jeho případě se však objevilo několik zásadních

nedostatků jako nezahrnování rizikového profilu pojišťovny při určení výše kapitálu, neumož

nění užití efektu diversifikace při určení výše kapitálu nebo nerozlišování třídy aktiv dle jejich

rizikovosti. Následkem toho došlo k vytvoření značných rozdílů při výpočtu regulatorního ka

pitálu (kapitál vyžadovaný regulátorem) a ekonomického kapitálu. Zároveň došlo k rozvoji

regulatorní arbitráže, čímž pojišťovny dosahovaly toho, že ačkoliv u nich docházelo k pod

statnému snižování kapitálových požadavků, jejich rizikový profil zůstal beze změny.

Koncept Solvency II je proto založen na tržním ocenění aktiva pasiva zohledňuje

závislosti rizik a diversifikačních efektů. Jedná se o komplexní systém dozoru, který

nespecifikuje pouze kvantifikovatelné kapitálové požadavky, ale definuje i principy tržní

disciplíny.

Jelikož bude nový koncept plně publikován až v létě roku 2007 (implementován by

měl být v roce 2010), vycházela jsem při své práci z doporučení asociace IAA. Je tedy možné,

že některé postupy zde uvedené nebudou zcela odpovídat výslednému konceptu. Protože se

navíc jedná o téma velice obsáhlé, nebylo možné se věnovat všem kvantifikovatelným

rizikům. Proto jsem se zaměřila na oblast životního pojištění, konkrétně se ve své práci

zabývám pojistnými riziky. Na přiloženém disku se pak nachází model pro výpočet rizika

storna, rizika trendu úmrtnostní míry a rizika volatility úmrtnosti.
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2. Solvency II - principy

Koncept Solvency II je podobně jako Basel II pro bankovní sektor založen na třech pilířích.

2.1. Pilíř I

Pilíř I stanovuje minimální kapitálový požadav ek (MCR, Minimum capital rcqui 

rements) a požadovanou míru solventnosti (SCR, Solvency capital requirements). Pokud se

kapitál společnos ti dostane pod úroveň SCR, regulátor bude vůči pojišťovně intervenovat.

Míra zásahu bude záležet na rozdílu mezi kapitálem společnosti a minirn álním kapitálovým

požadavkem (viz obr. 2.1). Pokud kapitál klesne pod hranici minimálního kapitálového po

žadavku, pojišťovna bude nucena přerušit svoji činnost. Výše MCR bude stanovena na zákla

dě analýz studií dopadů, SCR je určen na úrovni ekonomického kapitálu. Jeho výše bude

určena dle některého z rizik - Value at Risk, TailVaR (viz kapitola 5 ). SCR bude možno

určit užitím jedné z metod: pojišťovny budou moci použít standardizovaný přístup definovaný

regulátorem, nebo budou moci získat souhlas dozoru pro svůj vnitřní model. Standardi zovaný

model by pak měl být dostatečně konzervativní, aby vytvářel podnět k tvorbě sofistikovaněj 

ších vnitřních modelů.

~{apitél
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Obr.2.1. Minimální kapitálový požadavek MCR a požadov aná míra solventnosti SCR
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Solvency II usiluje o vytyčení rámce vycházejícího z tržnč konzistentního occnční

aktiv a pasiv, které bude odrážet jej ich reálnou hodnotu a vezme v ú vahII i zp ůsob jej ich

vzájemného ovlivňování. Při oceňování závazků se vychází z principu .,hest esrimatc", který

je definován jako očekávaná hodnota budoucích peněžních tok ů diskontovaných hezrizikovou

úrokovou mírou. Při oceňování se mode lují tyto peněžní toky: platby pojistné ho. plnění

v případě smrti či dožití, výplaty důchodů, odbytné a jiná plnění.

2.2. Pilíř II

Pilíř II je založen na vymáhání systémů řízení rizik a nitin i ~l)J)lr() ly . jež jsou

adekvátní pro obchodní strukturu a rizikový profil pojišťovny. Sou č a -. n ,' .jl' Pl)\/"l'h:\. ahy

pojišťovna měla systém kalkulace ekonomického kapitálu. Pilíř II kromě inspekc i n.: illí Ič :1

na dálku, diskusí regulátora s managementern, monitorování výsledků externích auditl! a rl' 

portingu , obsahuje též sankce za nedodržování pravidel. Typicky jde o zvýšené nároky na 1110

nitoring, požadavky na zlepšení procesů, dodatečné kapitálové požadavky, požadavky

na změny kapitálové struktury apod. V rámci tohoto pilíře jsou zahrnuty principy vnitřní

kontroly, řízení rizik, investičn í pravidla, ALM, role představenstva, managernentu a auditu.

Pilíř II zahrnuje rovněž rizika nekvantifikovatelné povahy.

2.3. Pilíř III

Pilíř III definuje principy tržní disciplíny a posiluje tak principy prvních dvou p ilířů.

Jeho ústředním principem je povinné zveřejňování informací pro ekonomické subjekty a po

jistníky. Cílem je posílení porovnatelnosti v přístupech různých pojišťoven.
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3. Rizika

Solvency II je regulatorní koncept v poji šťovnictví vyžadující systematický a

komplexní přístup k řízení rizik. Z historického hlediska pochází výraz riziko ze 17. století,

kdy se objevil v souvislosti s lodní plavbou. Slovo "risico" pochází z italštiny a označovalo

úskalí, kterému se museli plavci vyhnout.

V dnešní době existuje mnoho různých definic rizika:

Riziko je nejistota spojená s výskytem určité potcnci.ilru xit uucc.

Riziko je odchýlení skutečných a očekávaných v ýsledku.

Riziko je událost, která může negativně ovlivnit výkonnost spolccno-a i. oralo

událost má určitou pravděpodobnost a dopad.

V rámci konceptu Solvency II rozlišujeme čtyři základní kategorie rizik. Jedná se o ri

ziko pojistné, úvěrové, tržní, operační a riziko likvidity. Při modelování jednotlivých rizik je

třeba brát v úvahu následující složky jednotlivých rizik: volatilitu, nejistotu a extr émn í udá

losti.

Volatilita je riziko náhodného kolísání kolem očekávaných hodnot. Přfkladern tohoto

jevu je riziko volatility úmrtnosti či riziko volatility storna.

Nejistota je riziko, že model užitý pro výpočet budoucích škod je chybný nebo para

metry v něm použité jsou nesprávně určené. Jednotlivé pojišťovny užívají v případě pojist

ných rizik své individuální předpoklady např. míry storna a úmrtnosti. Takto ze zkušenosti

získané parametry pro jednu skupiny nemusí být odpovídající do budoucna pro skupinu jinou.

Zároveň ani pravděpodobnost úmrtí pro celou populaci nemusí odpovídat pravděpodobnosti

úmrtí pojištěných v dané pojišťovně.

Poslední složkou rizika jsou extrémní události. Ty se sice vyskytují s velmi malou

frekvencí, jej ich dopad je však veliký. Příkladem mohou být silné epidemie, přírodní kata

strofy jako zemětřesení, v současné době se musí brát v úvahu i teroristické útoky. Vzhledem

k velmi mal ým v ýskytům těchto událostí je obtížné je komplexněji modelovat a je třeba k je

jich kvantifikaci užít jednodušších přístupů.
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4. Kategorie rizik

4.1. Pojistné riziko

Pojistné riziko vyjadřuje nejistotu spojenou S četn os t í, velikostí, ale i okam žikem

výplaty budoucích pojistných událostí a objemem souvisej ících vedlejších n áklad ů . V případě

životního pojištění se jedná zejména o demografická rizika j ako je úmrtnost či dl ouhověkost ,

dále rizika vyplývající z možných změn chování pojistníků po LlZa\ řc ni pojistné smlouv y.

Y rámci tohoto rizika rozlišujeme dále riziko úmrtnosti, ri ziko storna a riziko nákladů .

Riziko úmrtnosti se dále dělí na riziko nejistoty ohledně výpočetních model ů a jcj ieh parame

trů, riziko volatility, riziko trendu a katastrofické riziko.

4.2. Úvěrové riziko

Úvěrové (kreditní riziko) je riziko ztráty v důsledku neschopno sti nebo neochoty

smluvního partnera splnit sjednané podmínky kontraktu. Zahrnuje rovněž riziko změny

úvěrového ratingu emitenta finančního instrumentu, v jehož důsledku dochází ke zvýšení

rizikovosti dané investice, a tím i ke změně ocenění příslušného finančního aktiva. Pojišťovny

jsou úvěrovému riziku vystaveny zejména v důsledku možného selhání emitentů cenných

papírů ve fi nančním umístěn í a v důsledku potenciálního nepln ění závazků ze strany

zajistitelů. Nákupem zajištění si tak pojišťovna na jedné straně snižuje svoji expozici vůči po

jistnému riziku, ale za cenu zvýšeného úvěrového rizika, které plyne z možné nesolventnosti

zajistitele .

Výpočet kapitálového požadavku v regulaci pojišťovnictví by měl vycházet

z konceptu Basel II. Podle předpisů Basel II lze kapitálový požadavek k úvěrovému riziku

vypočítávat bud' podle standardi zovaného přístupu definovaného dohodou Basel nebo podle

tzv. přístupů typu IRB (přístupy založené na interním ratingu, Internal rating based).

Při standardním přístupu zjištění rizikové váhy se používají ratingy uznávaných ratingových

agentur (Standard & Poors, Moodys, Fitch Ratings atd.). Každému aktivu je přiřazena dle

kategorie emitenta a jeho externího ratingu riziková váha. Kapitálový požadavek je pak roven

součinu koeficientu 0,08 a součtu rizkově vážených aktiv.

Y případě IRB přístupu se zjišťují u jednotlivých úvěrových aktiv následující

parametry:
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pravděpodobnost úpadku (PO, Probability of Oefault) - pra děpodobnost selhání

protistrany během jednoho roku; odhad parametru je interní záležitost regulované instituce a

vychází z empirických dat banky za dostatečně dlouhý časový horizont

ztrátovost ze selhání (LGO, Loss Given Default) - poměr ztráty z expozice při selhání

protistrany k částce dlužné v okamžiku selhání; ztráta z úvěru při selhání dlužníka opravená o

vymahatelné náhrady

splatnost (M, Maturity).

Pro jednotlivé kategorie expozic je konstruována riziková váha v závislosti na pararne-

trech PO, M a LGD.

Požadavky ke kreditnímu riziku budou novým významným faktorem v regulaci

pojišťoven, neboť podstatná část aktiv je kreditnímu riziku vystavena. Jelikož však posky

tování úvěrů ncní běžnou obchodní činností pojišťoven, budou relevantními metodami pro

kvantifikaci úvěrového rizika zejména metody vycházející z externích ratingů či statistických

.modelů .

4.3. Tržní riziko

Tržní riziko je potenciální ztráta v důsledku změn hodnoty či ceny aktiv způsobených

fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen akcií či komodit. V pojišťovnách

zahrnuje toto riziko rovněž rizika plynoucí ze změn hodnoty aktiva závazků a související ne

jistotu vyplývající z volatility hospodářského výsledků. Součástí tržního rizika je i nejistota

ohledně výše budoucích závazků, která je u pojišťoven ovlivněna objemem připsaných podílů

na zisku. Specifickou oblast tržního rizika v pojišťovnictví představují různé garance a finanč

ní opce vložené v pojistných smlouvách. Tržní riziko dále zahrnuje efekt změny chování

pojistníka vzhledem k změnám tržních podmínek.

Podobně jako v případě úvěrového rizika se předpokládá použití postupů vycházejí

cích z přístupu Basel II.

4.4. Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko možné ztráty, kterou společnost může útrpět, není-li schopna

efektivně vypořádat svá finanční aktiva za účelem vyrovnávání svých finančních závazků.

Riziko likvidity v sobě kombinuje prvek času a prvek bonity. Nebude-li společnost mít

k okamžiku, ke kterému má uhradit závazky, dostatek peněz, může to pro ni znamenat ztrátu

v podobě sankce za pozdní plnění, ztrátu z převodu finančních aktiv na peníze či ztrátu z ná

kladů na pořízení dodatečných aktiv, kterými by se mohly závazky uhradit. Vedle těchto pří-
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mých ztrát může případný výpadek likvidity vést i k ohrožení dobrl pověsti pojišťo ny, což

může vyvolat další ztráty.

Některé životní pojišťovny nabízejí svým pojistníkům opce na vyrovnání. Ilustrati ní

případ se stal v Americe 30. 7.1999, kdy bylo velkou ratingovou agenturou sníženo ratingové

ohodnocení jedné pojišťovny. Během následujících dní po poklesu ratingu pojišťovny využilo

mnoho pojistníků opce na vyplacení. Pojišťovna však nebyla schopná rychle prodat držená

aktiva a vypořádat tak požadavky na vyplacení, tirn došlo ke krizi z důvodu likvidity.

4.5. Operační riziko

Operační riziko je riziko ztráty v důsledku chyb interních operačních systém ů nebo

osob, které s nimi pracují. Toto riziko zahrnuje i riziko ztráty dobrého jména, právní riziko a

rizika vyplývající z možného nesouladu pojistných podmínek s právními předpisy. Dalšírn

typem operačního rizika jsou chyby zaměstnanců, selhání informačních systémů či komuni

kačních sítí. Význam operačního rizika narůstá s příchodem nových technologií a s rozsáhlým

využitím alternativních distribučních kanálů (například internetového bankovnictví, GSM

bankingu atd.).

Způsob výpočtu kapitálového požadavku na toto riziko u pojišťoven by měl být

podobný jako v případě bankovního sektoru. V rámci konceptu Basel II je možno využít

jeden z těchto přístupů: přístup základního ukazatele (BlA přístup), standardizovaný přístup

(STA přístup), pokročilý přístup (AMA přístup) a kombinace těchto přístupů. Přístup založe

ný na základním indikátoru ( basic indicator approach) váže kapitálové požadavky k operač

nímu riziku na vhodně zvolený indikátor. Kapitálové požadavky k operačnímu riziku se pak

určí jako pevné procento zvoleného indikátoru. V ČR je kapitálový požadavek v bankovním

sektoru roven 15 % z hodnoty relevantního ukazatele, který se stanoví jako tříletý průměr

součtu čistého úrokového a čistého neúrokového výnosu. Průměr je počítán z údaj ů za po

slední tři účetní období, které jsou ověřeny auditorem.

V případě standardizovaného přístupu (standardized approach) se obchodní aktivity

rozdělí do 8 obchodní linií, viz tabulka 4.5. Kapitálový požadavek pro každou obchodní linii

je stanoven jako pevné procento B výnosu dané obchodní linie. Celkový kapitálový požadavek

k operačnímu riziku je součtem dílčích kapitálových požadavků.

Pokročilý přístup (advanced measurement approach) klade velké nároky na splnění

kvalitativních požadavků. Systém měření operačního rizika je přímo začleněn do každo

denních procesů řízení rizik, procesy řízení a systémy měření operačního rizika podléhají
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Linie podnikání

Podnikové
financování
Obchodování
na finančních trzích
Retailové makléřství

(Činnosti pro jednotlivé
fyzick é osoby nebo malé a
střední podnikatele)
Podnikové bankovnictví

Retailové bankovn ictví

Zúčtovací služby
pro třetí osoby
Služby z pověření

Obhospodařován í aktiv

Příklady činností

Investiční poradenství
Investiční průzkum a finanční analýzy
Obchodování na vlastní účet , peněžní

zprostředkování

Provádění klientských přfkaz ů

Přijimání vkladů, poskytování úvěrů, finanční

leasing, záruky a přísliby

Přijímání vkladů od veřejnosti , poskytování
úvěrů, finanční leasing
Platební styk a zúčtování pro třetí osoby

Úschova, správa a uložení finančních nástrojů na
účet klienta včetně opatrovnictví
Obhospodařováníportfol ií

Parametr
fl

18 0/0

18 0/0

12 70

15 0/0

]2 %

18 %

15 0/0
12 %

Tab .4.5. Rozdělen í obchodních aktivit do obchodních linií

pravidelnému nezávislému přezkoumávání vnitřním auditem. Nutnýrn krokem nejen pro

analýzu kvantitativní, ale i pro analýzu kvalitativní, je efektivní sběr dat. V první řadě jde o

údaje o ztrátách realizovaných v minulosti (absolutní částky ztrát ze specifikovaných typů

událostí a jejich četnosti za dané období pro jednotlivé linie podnikán í). Pokročilý přístup je

založen na vnitřním modelu banky, tím může být lMA (internal measurement approach),

LDA (přístup založený na rozdělení ztrát, loss distribution approach) či přístup založený na

scénářích.

IMA přístup nejprve rozdělí aktivity regulované instituce do odvětví podle linie podnikání a

dále podrobněji do tříd podle typu ztrátové události (tj. ztrát způsobených operačním rizikem ).

Pro každou vzniklou třídu se určí:

indikátor expozice (exposure indicator EJ). Ten je vybrán národním dohledem tak, aby

jeho hodnota aproximovala výši expozice v operačním riziku pro danou třídu;

pravděpodobnost ztrátové události (prohahility qf loss ebeny PE), která je odhadnuta

na základě interních údajů regulované instituce, a

ztráta při události (loss given ebeny LGE), která je rovněž odhadnuta na základě inter

ních údajů regulované instituce. Součin EI'PE' LGE slouží pro výpočet očekávané ztráty
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(expected loss EL). Dohled pak dodává procento y (ganuna [actori. jehož aplikací na L

získáme kapitálový požadavek pro danou třídu. Výsledný kapitálový požadavek je součt m

kapitálových požadavků přes jednotlivé třídy.
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5. Měření rizika

Z hlediska měření rizika stále probíhá diskuse ohledně užívání metody Value at Risk

či metody TailVaR (někdy označované jako confidentional Value at Risk, expected shortťall

nebo CTE). Zatímco německý model používá k měření rizika metodu VaR, IAA (Internatio

nal Actuarial Association) doporučujemetodu TailVaR.

Pomocí metody VaR se odhaduje nejhorší ztráta, ke které může dojít s předepsanou

pravděpodobností ve stanoveném budoucím období. Nechť X je náhodná veličina označující

ztrátu během příslušného časového horizontu. Pokud F(X) je spojitá distribučnífunkce náhod

né veličiny X a a spolehlivost (confidence interval), potom VaR =F-1(I-a). Tedy VaRje defi

nována jako j, a kvantil rozděleníztrát.

TailVaRje definována jako TailVaR = VaR + E[X-VaRIX>VaR], tedy je to očekáva

ná hodnota ztráty v případě překročení hodnoty VaR. Z definice je vidět, že používání

TailVaR na stejné hladině spolehlivosti je obezřetnějšínež užití VaR.

. '.

Normálni rozděleni

Obr. 5.1. Graf normálního rozdělení

Pro srovnání uvádím graf normálního rozdělení a graf rozdělení s těžkým koncem,

který popisuje málo frekventované ale vysoké škody. Z obrázku 5.2 je patrné, že TailVaR

lépe vystihuje riziko těchto extrémních škod.
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Rozdělení s těžkým koncem

Obr.5.2. Graf rozdělení s těžkým koncem

Při výpočtu kapitálových požadavků na riziko storna a riziko trendu pomocí interních

modelů jsem použila metodu TailVaR o spolehlivosti 99% s ročním časovým horizontem.

6. Regulatorní modely

Při výpočtu kapitálového požadavku pro jednotlivá rizika lze využít několik různých

modelů. Jedním z nich je faktorový model, jehož výhodou je relativní jednoduchost a dále

zahrnutí všech uvažovaných rizik, a to na stejné hladině spolehlivosti. Tento model se využívá

v Německu. Dalším příklademje scénářovýmodel, kdy se pro každý scénář vypočte kapitálo

vý požadavek. Nevýhodou modelu je obtížné pokrytí veškerých rizik na základě scénářů, na

druhou stranu lze model jednoduše rozšířit o další scénář. Dalším problematickým faktorem je

odhadnutí pravděpodobnostijednotlivých scénářů. Scénářový model se využívá v Holandsku

a částečně je použit i ve Švýcarském solventním testu, kde se uvažuje scénář např. na pande

mii, terorismus, dlouhověkost atd . Posledním modelem výpočtu kapitálového požadavku je

stochastický model založený na rozdělení pravděpodobností, je součástí některých interních

modelů.
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7. Standardizovaný přístup

Pojišťovny mohou pro výpočet kapitálového požadavku použít standardizo ané

přístupy nebo složitější vnitřní modely. Pro menší pojišťovny bude postačující používat

standardizované přístupy navržené regulátorem, pro větší pojišťovny pak bude výhodn ějš f

použití svých vlastních vnitřních modelů schválených regulátorem. Obecně by mělo platit, že

kapitálový požadavek vypočtený vnitřním modelem by měl být menší než v případě modelu

standardizovaného. Tvorba vnitřních modelů však pro pojišťovnu znamená větší nároky.

Ke stanovení požadavku pomocí standardizovaného přístupu je třeba určit kvantil

rozdělení hodnoty kapitálu potřebného ke krytí daného rizika. Tento kvantil můžeme popsat

pomocí střední hodnoty a směrodatné odchylky rozdělení jako ~ + ke, kde ~ je očekávaná

hodnota ztrát (škod), o směrodatná odchylka ztrát a k je faktor závislý na vybrané hodnotě

kvantilu a na rozdělení škod. Např. pokud mají škody normální rozdělení a spolehlivost je

95%, je faktor k roven 1,64, při spolehlivost 99% je faktor k roven 2,33.

Kapitálový požadavek pro produkt j je tvaru Cj = kjcr.b kde kj je faktor specifický pro

danou obchodní linii a může být předepsán regulátorem.

Při výpočtu celkového požadavku na kapitál pro jednotlivá rizika je nutné brát v úvahu

možnou diverzifikaci mezi produkty. Celkový výsledek tedy nemůže být prostá suma poža

davků pro jednotlivé produkty. Celkový kapitálový požadavek se vypočte podle vzorce

C = L c .~ + L Pi ,jCiC j , kde Ci je požadavek na kapitál pro i-tý produkt a Pi ,j je korelační
j ii: j

koeficient pro dané produkty. Pouze v případě, že korelační koeficienty mezi produkty jsou

Pi ,j =1, kapitálový požadavek pro takové riziko je prostá suma kapitálových požadavků pro

jednotlivé produkty: c = L Ci .
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g. Riziko trendu úmrtnostní mí y

Důležitou součástí pojistnách rizik je riziko nejistoty trendu úmrtnostní míry. Význam

trendu při oceňování pojistných smluv závisí na zbývající duraci pojistky. ČílTI je zbývající

durace větší, tím je důležitost trendové složky významnější. Trend obecně vyjadřuje

dlouhodobou tendenci vývoje zkoumaného jevu. Je výsledkem faktorů, které dlouhodobě

působí stejným směrem. V případě úmrtnostních měr jsou těmito faktory nové lékařské

postupy, léky a se zvyšující se životní úrovní i větší zájem a péče o své zdraví. Naproti tornu

jsou faktory, které působí proti zlepšování úmrtnosti - např. nové choroby či zhoršující se

životní prostředí. Ve výsledku však dlouhodobě dochází ke zlepšování úmrtnosti a

prodlužující se průměrné délky života. S tímto faktern je pak třeba počítat při oceňování

pojistné smlouvy.

S.l. Interní model

Při určování nejlepšího odhadu trendu vycházíme z historických pozorování. Výsledný

odhad trendu je však nejistý. Nejistotu vytváří dvě skutečnosti. První je fakt, že pozorování

z minulosti jsou nestálá, volatilní. Tato rozptýlenost se bude vyskytovat také v budoucnu.

Druhou skutečností, která vytváří nejistotu trendu, je systematická změna trendu. Ta může být

způsobena již uvedenými faktory jako objevením nového léku či naopak nové nemoci. Tato

nej istota samozřejmě dále do budoucna stoupá.

V případě, že pro určení trendu není k dispozici dostatečný počet historických

pozorování, je možno použít pro určení kapitálového požadavku následují postup. Vycházíme

z aktuálních dostupných úmrtnostních tabulek (Známe hodnoty qx).Nechť

pravděpodobnost úmrtí ve věku x v s-tém roce od roku výpočtu požadavku. Např. je-li rok

výpočtu 2007, označuje q;o pravděpodobnost úmrtí ve věku 40-ti let v roce 2009. Platí

s+1

q~ = qx. Dále definujeme roční vylepšení úmrtnosti k = 1- qx.l . Pomocí tohoto vylepšení
qx

sestrojíme generační tabulky, kde vypočteme hodnoty q~: ze známých hodnot qx postupným

vynásobováním hodnotou 1 - k. (V modelu je tento postup využit v listě qxH).

Předpokl ádáme, že roční vylepšení úmrtnosti je náhodná veličina s normálním rozdělením se

střední hodnotou 0,005 (0,5%) a směrodatnou odchylkou 0,005. Dále předpokládáme, že

k takovému vylepšení úmrtnostních tabulek bude docházet 40 let. Pomocí těchto předpokladů

získáme několik scénářů vývoje úmrtnostních měr, které užijeme k novému ocenění pojistek.
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Scén ář i rozumíme alternativní hodnoty roční míry vylepšení na ur čit ých percen tilech. Pro

výpočet kapitálového požadavku na toto riziko slouží v modelu tl ačítko Trend - interní

model. V něm nejprve generuji náhodné veličiny se standardním norm áln ím rozdělen ím

pomocí Boxovi-Mullerovi transformace (George Edward Pelham Box , Mervin Edg ar Mull er

1958). Tato metoda generuje dvojici nezávislých náhodných veličin se standardním

normálním rozdělením. Nechť x, y j sou nezávislé náhodné veličiny s rovnom ě rným

rozdělením na intervalu [-1 ,1] . Nechť s = x 2 + y 2. Pokud s > 1, s t ěmito hodnotami dále

nepracuji a generuji dal ší pár nezávislých náhodných veličin s rovnoměrným rozdělením ,

dokud nebude součet z intervalu (0,1]. Požadované hodnoty náhodných čísel z normálního

rozdělení získám jako I ~-2lns -2lns o / .. .

Zo == x I a Zl == Y . Tento zpusob generovam Je
~ s s

poměrně rychl ý, nevyužije asi 1-9[14 (p řib l ižne 21 ,46 %) z cel kového počtu ge ne rovaných

hodnot s rovnoměrným rozdělením. Dále platí, čím je generovaných simulací více, tím je

výsledná hodnota storna přesnější. Pro přijatelný výsledek je třeba použít 1000 simulací, pro

výpočet kapitálového požadavku jsem použila 5000 simulací. Jelikož funkce gauss generuje

náhodné veličiny se standardním normálním rozdělením, bylo třeba náhodné veličiny

transformovat na veličiny s normálním rozdělením N(u,cr2
) pomocí vzorce x = Ji + o y, kde x

je náhodná veličina s normální rozdělením N(u,cr2
) a y je náhodná veličina se standardním

normálním rozdělením N(0,1).

Percentil
Ročnímíra vylepšení

úmrtnosti

0,50% 1,820/0

5,00% 1,34%

50,00% 0,50%

75,00% 0,17%

95 ,00% -0,31 %

99,00% -0,63%

99,50% -0,79%

99,90% -1,01%

Tab.8.l. Roční míry vylepšení úmrtnosti
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V tabulce 8.1 uvádím roční vylepšení úmrtnos ti na určitých 1 ercentilech. J dnotli ;

sc énáře změn míry úmrtnosti byly použity pro přecenění jednotlivých produktů . apř . poku d

testujeme scénář, že budoucí vylepšení úmrtnosti bude vysoké, obecně můžem očekávat

vylep šení hodnoty kapitálového životního pojištění a zvýšení závazku v případě důchodových

produktů.

Na 99 ,5% percentilu jsme získali předpoklad zhoršení úmrtnosti -0,79~ za rok To má

za důsledek snížení hodnoty kapitálových pojištění a vylepšení hodn oty důchodových

poji štění. V případě, že by pojišťovna měla ve svém portfoliu převahu důchodových poji štění,

bylo by třeba určit kapitál za předpokladu vylepšení úmrtnosti o 1,82 % za rok.

Výpočet kapitálového požadavku byl proveden pro smíšené pojištění 20letého muže na 40 let

a pro důchodové pojištění 20letého muže na 40 let. Tyto produkty byly oceněny za

předpokladu různých hodnot vylepšení na určitých percentilech, výsledné hodn oty j sou

uvedeny v tabulce 8.2 pro smíšené pojištění a v tabulce 8.3 pro důchodové pojištění.

Percentil 2004 2005 2006 2007 2008

0,50% 98 263 04] 101 1J4 901 103 413 192 512 3 ] 1 ]05 107 403 055

5,00% 93 722 692 96 392 938 98 545 130 808 323 100 102 307 953

50,00% 84 784 501 87 097 220 88 952478 779 479 90 92 233 580

75,00% 80 837 672 82992517 84 713 390 093 124 86 87 769463

95,00% 74645 280 76 552430 78 059 121 139 281 79 80749 437

99,00% 70310836 72044608 73 399 256 530 485 74 75 825 432

99,50% 68032011 69 674 630 70948 717 538 962 71 73 233615

99,900/0 64727 842 66 238 294 67 394 867 411 302 68 69472 200

CTE(99) 67 548443 69 171 719 70428 374 233 426 71 72 681 987

CTE(99)-CTE(0) -17236058 -17 925 500 -18 524 105 -19 053 546 - 19 55 1 594

Tab.8.2. Kapitálový požadavek pro smíšené pojištění 20letého muže na 40 let

Výsledný kapitálový požadavek na riziko trendu úmrtnostní míry pro jednotlivý

produkt je definován jako rozdíl CTE(99) - CTE(O), kde CTE(99) je průměr všech ocenění

pojistky, která přesahují 99tý percentil, a CTE(O) je nejlepší odhad pojistky, tedy ocenění

s hodnotami ročního vylepšení úmrtnosti na 50tém percentilu. Např. pro smíšené životní

pojištění 20letého muže na 40 let je CTE(99) 67 548 443 a CTE(O) = 84 784 50 1. Rozdíl

průměrné hodnoty jednoho procenta nejhorších scénářů a nejlepšího odhadu je -17 236 058.
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ozdíl CTE(99)-CTE(0) je záporný, neboť se jedná o možnou ztrátu . oji šťo ny ZpLLob nou

nepříznivým vývojem ročního vylepšení úmrtnosti. Mluv íme-li o požadavku na kapitál

v rámci daného rizika, uvádíme hodnotu kladnou. U důchodového pojištění je situace jiná,

záporné hodnoty ročního vylepšení mají za následek zhoršení úmrtnosti a t ím vylepšení

hodnoty důchodového pojištění. V případě tohoto rizika tak důchodové pojištění slouží pro

pojišťovnu jako zajištěníproti nepříznivému vývoji ročního vylepšení.

Percentil 2004 2005 2006 2007 2 008

0,500/0 -7 251 566 -7 541 629 -7 843 27 J -8 156 9 I 6 -8 483 O12

5,00% -5 392 527 -5 608 228 -5 832 539 -6 065 778 -6 308 275

50,000/0 -2 044 765 -2 126555 -2 2 11 6 11 -2 300052 -2 392 003

75,000/0 -695 094 -722 898 -751812 -781876 -8 13 134

95,00% 1 272 387 1 323 283 1376210 I 43 I 244 1488461

99,00% 2545 917 2647 754 2 753 656 2 863 772 2 978 259

99,50% 3 182 846 3 310 160 3 442 556 3 580 22 I 3 723 350

99,90% 4067 930 4230647 4399 860 4 575 806 4 758 735

CTE(99) 3 299 214 3 431 183 3 568419 3711117 3 859478

CTE(99)-CTE(0) 5 343 979 5 557 738 5 780030 6 OI I 169 6 25 I 48 I

Tab.8.3. Kapitálový požadavek pro důchodové pojištění 20letého muže na 40 let

Celkový požadavek na kapitál pro toto riziko se vypočte podle vzorce

C == L c .~ +LPi,jCiC j , kde Ci je požadavek na kapitál pro i-tý produkt a Pi,j je korelační
.i ii:j

koeficient pro dané produkty. V případě rizika trendu úmrtnosti uvažujeme korelační

koeficienty mezi produkty Pi,j =1, tedy výsledný kapitálový požadavek pro toto riziko je

Požadavek
na kapitál 2004

smíšené
pojištění

17 236058

důchodové

pojištění

-5 343 979

celkem

11 892 079

celkem 
konzervati vní

přístup

18 045 493

Tab.8.4. Celkový požadavek na kapitál pro riziko trendu úmrtnostní míry
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Il'O tá suma kapitálových požadavků pro jednotlivé produkty: c = L Ci' V rámci

.onzervativního přístupu může regulátor předepsat korelační koeficient 111 zi kapitálo ými

ircdukty a důchodovými produkty roven nule. V tomto případě se utlumí efekt zajištění a

. ýsledný požadavek bude roven c = ~Ci2 + c~ , kde c: je požadavek na kapitál pro kapitálový

irodukt (např. smíšené pojištění) a Cj je kapitálový požadavek pro důchodový produkt.

Výsledné hodnoty pro již uváděná pojištěníjsou uvedeny v tabulce 8.4.
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9. Riziko storen

Jedná se o riziko, kterému je vystaven pojistitel v důsledku neočekávané míry storna.

Obecně lze toto riziko zařadit mezi riziko chování pojistníka - riziko, že se pojistníci budou

chovat nepředpokládanýmzpůsobem, který bude mít negativní vliv pro pojistnou společnost.

Neočekávanéhodnoty míry storna mají dva základní dopady pro pojistitele.

V případě zrušení pojištění pojistníkem se vrací podstatná část pojistné rezervy ve

formě odbytného. Velmi důležitý je v tomto případě vztah mezi výší odbytného a rezervou.

Jestliže je výše odbytného nižší než držená rezerva, riziko pro pojišťovnu je pak malé, zvláště

pokud již s vyššími mírami storna bylo počítáno při oceňování produktu. V opačném případě,

kdy výše odbytného převyšuje výši rezervy, by vyšší míra storna měla pro pojišťovnu

nepříznivý dopad . V České republice se při výpočtu odbytného obvykle vychází z výše

bruttorezervy pojistného životních pojištění (nettorezerva pojistného životních pojištění

snížená o nesplacené počáteční náklady). Výše odbytného je pak stanovena jako bruttorezerva

snížená o stornosrážku. Ta obvykle v průběhu pojištění klesá v závislosti na době trvání

poj i štěn í. Výši odb ytného tedy můžeme vyjádřit jako O = (/-XkJ kVB, kde Xk je stornosrážka

v k-tém roce trvání pojištění a kVB je bruttorezerva v čase k od počátku pojištění.

Počet let od počátku pojištění 1 2 3 4 a dále

Výše stornosrážky 1 0,15 0,10 0,05

Tab.9.1. Výše stornosrážky v závislosti na počtu let od počátku pojištění

Dalším dopadem neočekávané míry storna pro pojistitele je možné nepokrytí již uhrazených

počátečn ích (získatelských, akvizičních) nákladů z důvodu neobdržených budoucích splátek

pojistného. V tomto případě vzniká riziko pro pojištovnu tehdy, pokud je skutečnámíra storna

vyšší než očekávané hodnoty storna. Nejvýznamnějším počátečním nákladem je výplata

provize zprostředkovateli. Tato provize je stanovena obvykle v řádu setin pojistné částky,

poj i šťovnou je zprostředkovateli vyplacena při uzavření smlouvy, při běžném hrazení

pojistného ji ale od pojistníka obdrží až ve splátkách pojistného. Bruttorezervu tedy můžeme

..
a -

vyj ádři t pomocí nettorezervy jako kV
x
B == k V, - a x~k, n-k I , kde kV

x
je nettorezerva a člen

a -
x, n I
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a -
x- s-]: .nr-k I oa .. tzv. zillmerizační rozdíl. Zillmerování muže vést k záporným hodnot ám
(l -

X.II I

zillmerované rezervy, k čemuž obvykle dochází v prvních letech pojištění u dlouhodobých

pojistných smluv. V účetnictví se tyto záporné hodnoty rezervy nahrazují podle našeho

pojistného zákona nulovými hodnotami. Obecně lze říci, že u pojištění stejného typu na

stejnou pojistnou částku lišících se jen délkou trvání pojištění nabývá bruttorezerva dří e

kladných hodnot u pojištění s kratší pojistnou dobou . Je to dáno tím, že II pojištění s kratší

poj istnou dobou pojistník hradí vyšší pojistné než u dlouhodobých pojištění a tím dochází

dříve k pokrytí akvizičních nákladů. Například u smíšeného pojištění 20letého muže na 20 let

nabývá bruttorezerva kladných hodnot v druhém roce pojištění, v případě stejného pojištění

na 40 let nabývá brutto rezerva kladných hodnot v pátém roce pojištění. V obou případech

jsme uvažoval i počáteční náklady ve výše a =0,035.

,------------ ------------------ - - - - - -

Průběh rezerv smíšeného životního pojištění na
40 let

350 000

300 000 

250 000

~ 200000
I-s 150 000
Q)
l-
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>0
~~ 50 000
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-50 000

-100 000

k

Ob r.9.2. Průběh rezerv smíšeného životního pojištění na 40 let

Jelikož jsou v prvních letech pojištění stornosrážky v případě zrušení pojistného

značné, snižuje se motivace pro pojistníka v této fáz i pojištění ukončit. V praxi navíc mívají

poj i šťovny se zprostředkovatelem dohodnuto, že v případě storna v prvním roce pojištění

zprostředkovatel vrátí provizi za zrušené pojištění. Aby pro poj i šťovnu nedošlo ke ztrátám
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Z důvodu storna ani v následujících letech pojištění, je vhodné určit a tak, aby k V.
l

n
~ Opro k

= 1,2... Protože Je

..
a -

/ x-r]: .n-rk I
vyraz .. klesající funkce

a -
X.1l I

proměnné k, bruttorezer a

..
a -

B x+ k .n-rk I 1·1 Vn O · d v b
kVx = k Vx - a je rostoucí funkce k. K tomu aby p au o k .r ~ , Je te y potre a

a -
X. fl I

..
a -

splnit podmínku IV:r
B ~ O. Z toho vyplývá, že a < .. X. 1l I IVx.

a 
x+ I. Il - q

Průběh rezerv smíšeného životního pojištění na 20
let
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Obr.9.3. Průběh rezerv smíšeného životního pojištění na 20 let

9.1. Standardizovaný přístup výpočtu kapitálového požadavku

K určení kapitálového požadavku na toto riziko je v případě standardního přístupu

potřeba rozdělit pojistné smlouvy do dvou tříd :

a) pojistky, pro které zvýšení míry storna znamená zvýšení hodnoty závazku

b) pojistky, pro které snížení míry storna znamená zvýšení hodnoty závazku

Kapitálový požadavek se pak určí jako rozdíl mezi speciálním ohodnocením pojistky a

normálním oceněním. Pro speciální ocenění pojistky se používají specifické míry storna. Ty
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se určí jako předpokládané míry storna pou žité při norm áln ín. oceněn í vy násobe né

speci fickým faktorem. Ten je v případě pojistek v první skupině větš í než jedna, v druhé

skup i ně je specifický faktor menší než jedna. U obou skupin poji stek touto úpravou hodn ot

míry storna dojde ke zvýšení závazku a nás zaj ímá, jak velká je zrně na oproti oceně ní

s předpokládanými hodnotami. Předpokládané hodnoty storen pou žit é pro výpočet

kapitálového požadavku v modelu jsou uvedeny v tabulce 9.4.0becně platí, že na počátku

pojištění jsou míry storna největší.

Rok trvání pojištění 1 2 3 4 a dál e

Předpokládané hodnoty storen 100/0 8% 7% 5%

Tab.9.4. Předpokládanéhodnoty storen pro jednotlivé roky pojištění

Otázkou zůstává, jaké zvolit konkrétní hodnoty faktorů pro jednotlivé skupiny pojistek.

Možné je vycházet z hodnot používaných v Kanadě, kde faktor f = 2 pro pojistky ze skupiny

a) a faktor f =1/2 pro pojistky ze skupiny b). Tyto hodnoty byly použity pro výpočet

kapitálového požadavku v přiloženém modelu. Jako konkrétní příklad výpočtu uvádím

smíšené životní pojištění 20letého muže na 40 let. Pro zjednodušení vycházím z nettorezervy,

náklady neuvažuji. Dále uvažuji konstantní výši stornosrážky x k = O, I po celou dobu trvání

pojištění. Odbytné je tedy rovno O = 0,9 kV, ' kde kVx je nettorezerva v čase k od počátku

pojištění. Tento druh pojištění patří do první skupiny pojistek, se zvýšením míry storna

dochází ke snížení hodnoty pojistky. Pro pojišťovnu tak zvýšení storen znamená snížení zisku

z tohoto produktu.

2004 2005 2006 2007 2008

Normální ocenění
78 713 625 80783 508 82 431 348 83 778 078 85 363 61 6

poji stky

Speciální ocenění
60476414 60738147 60 352 960 59601794 59 336586

pojistky

Kapitálový
-18237211 -20 045 361 -22078 388 -24 176 284 -26 027 030

požadavek
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I'ab. 9.5. Kapitálový požadavek na riziko storen - standardní přístup

~.2. Interní model pro výpočet kapitálového požadavku

Riziko storen můžeme analyzovat podobným zp ůsobem jako riziko úrnrtnosti, přesto

existuje několik faktorů, které by měly být v rámci komplexního přístupu uvažovány.

Je potřeba rozlišovat mezi portfolii, jejichž rníry storna vykazují závislosti na

ekonomických předpokladech a těmi, jejichž míry storna jsou nezávislé na ekonomických

podmínkách. V případech, kdy míry storna souvisí s jinými předpoklady, rněl by model

v ideálním případě zohledňovat tyto závislosti. Takový model by byl vysoce subjektivní,

neboť je často k dispozici jen málo historických dat.

Míry storna jsou silně závislé na konkrétním produktu, což zahrnuje také způsoh

prodání daného produktu, konkurenční prostředí v době prodání produktu a záměr pořízení

produktu pro pojištěného (např. potřeba pojištění, daňová úleva). Ačkoliv pro určení

předpokládané míry storna vycházíme z velkého počtu dat, je obtížné užít předpokládaná

storna na portfolia jiná než portfolia, ze kterých byly míry storna získány.

Dopad pro pojišťovnu z důvodu vyšších nebo nižších předpokládaných měr storna

může být pozitivní nebo negativní pro různé doby trvání pojištění a různé typy produktů, Tyto

vztahy se však mohou během trvání pojištění měnit a to i z důvodu změn jiných pojistných

předpokladů.

Také bychom měli uvažovat statistickou chybu spojenou s odhadem průměrných

hodnot z historických dat.

Pro další výpočet uvažuji jen poslední faktor, tedy možnost, že nejlepší odhad míry

storna vycházející z historických dat je nepřesný z důvodu statistické chyby. K určení

statistické chyby předpokládané míry storna je třeba nejprve provést analýzu dat, která

existují k jednotlivým druhům produktů. Ze studie získáme pro každý rok trvání pojištění a

typ produktu aktuální hodnoty míry storna za několik let. Z nich pak určíme nej lepší odhad a

směrodatnou odchylku míry storna. Dále předpokládáme, že míry storna mají normální

rozdělení. Zajímá nás, jaké hodnoty míry storna jsou na jiných alternativních percentilech pro

jednotlivé roky pojištění. (Pozn. p-tý percentil je hodnota, pro niž platí, že 100%*p

pozorování je nižší hodnoty než p-tý percentil). Jelikož jsem neměla k dispozici historická

data vývoje storen pro konkrétní pojištění, nemohla jsem tedy určit směrodatnou odchylku

míry storna a následující odhadnuté hodnoty tak slouží pouze jako ilustrativní příklad.

Vycházím-li z tabulky 9.4, je nejlepší odhad storna v prvním roce pojištění 10%. Podobně

jako v případě úmrtnosti generuji náhodné veličiny s normálním rozdělenímN(u.a2
) a hledám
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odnoty ~ toren na určitých percentilech. Zase platí, čím je genero anvch ximulací ícc, tím je

ýsledn á hodnota storna přesnější. Pro přijatelný výsledek je třeba použít 1000 sirnulaci, pro

ýpočet kapitálového požadavku jsem použila 5000 simulaci, Protože nern ám k dispozici

odnoty směrodatných odchylek, odhadla jsem tyto hodnoty jako (J = sd = jJ./O./. kde Jl jsou

č eká v ané hodnoty míry storna pro jednotlivé roky pojištění z tabulky 9.4. Výsledné hodnoty

měrodatných odchylek pro jednotlivé roky poji štění jsou uvedeny v tabulce 9.6.

tok trvání pojištění 1 2 3 4 a dále

>ředpokládané hodnoty storen 100/0 80/0 70/0 50/0

;měrodatná odchylka I 0,8 0,7 0,5

fab.9.6. Směrodatné odch ylky pro jednotlivé roky pojištění

Pro výpočet kapitálového požadavku na storna pomocí interních modelů slouží

( modelu tlačítko na listu Storna s názvem Výpočet požadavku na storna - interní model.

íelikož již popsaná funce gauss generuje náhodné veličiny se standardním normálním

. ozd ě l en ím , bylo třeba náhodné veličiny transformovat na veličiny s normálním rozd člcnim

~(u , cr2) pomocí vzorce x = Jl + o y, kde x je náhodn á veličina s normální rozdělením N(u,cr2)

1 y je náhodná veličina se standardním normálním rozdělením N(O, 1). Takto získám 5000

hodnot storen pro každý rok trvání pojištění. Tyto hodnoty uspořádám podle velikosti od

nejmenšího po největší a určím hodnoty storen na určitých percentilech jako n*p-tou hodnotu

storna. Například pro první rok pojištění je 90tý percentil hodnota storna 12,25 0/0, 10tý

percentil je hodnota storna 7,04 0/0. Míry storna pro jednotlivé roky poji štěn í na určitých

Percentil 1. rok 2.rok 3.rok 4.rok a dále

5,00% 7,040/0 5,630/0 4,93% 3,52 %

10,00% 7,690/0 6,150/0 5,38% 3,840/0

50,000/0 10,00% 8,00% 7,00% 5,00%

90,000/0 12,25% 9,80% 8,57% 6,120/0

99,00% 14,12% 11,30% 9,890/0 7,06%

99,500/0 14,55% 11,64% 10,19% 7,28 %

99,90% 16,03% 12,82% 11,22% 8,01 %

Tab.9.7. Míry storna pro jednotlivé roky pojištění
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percentilech uv ád ím v tabulce 9.7 (Pozn. pro srovnán í zdc uv ád ím hodnoty 1;\ /\ I. pr áce

s názvem A Global Framework for Insurer Solvency Assessmcnt. ve které hodnot y pcrccm ilu

v prvním roce pojištění pro očekávanou hodnotu storna 10 Ck) byl y: 90tý pcrccnti I 12.4(j(, II

10tý pe rcentiI 8,7 0(0 ) .

Nyní jsem provedla ocenění pojistky se získanými hodnotami storen na jednotl ivých

percentilech. Výsledný kapitálový požadavek na rizik o storna je defino v án jako rozdíl

CTE(99) - CTE(O), kde CTE(99) je průrněr všech ocenění pojistky, která p řesahuj í 99tý

Percentil 2004 2005 2006 2007 2008

50/0 86 016 019 88 581 095 90791576 92 744 239 94902 136

100/0 85 963 341 88 523 554 90 709 516 92 638 245 94 77 3 959

50% 84 598 663 86 929 032 88 793 905 90 345 799 92 ] ]6 423

90% 80 772 372 82 693 040 84 074 575 85 098 868 86 376 107

990/0 76435 961 78 096 676 79 082 164 79 636 056 80551089

99,5% 75 275 064 76 762445 77 588 283 78 174 559 78946419

99,90/0 71 843 509 72 980 527 73 481 527 73 578 665 74044763

CTE(99) 74 646751 76 078 718 76 894 392 77 303 880 78020200

CTE(99)-CTE(0) -9951912 - 108503 14 - 118995 13 - 1304 19 19 -14096223

Tab.9.8. Kapitálový požadavek pro smíšené pojištění 20letého muže na 40 let

percentil, a CTE(O) je nejlepší odhad pojistky, tedy ocenění s hodnotami storen na 50tém

percentilu. Např. pro smíšené životní pojištění 20letého muže na 40 let s očekávanou výší

storen z tabulky 9.4 je CTE(99) = 74 646 751 a CTE(O) = 84 598 66 3. Rozdíl průměrné

hodnoty jednoho procenta nejhorších scénářů a nejlepšího odhadu je -9 951 9 12. Nejlepší

ocenění pojistky je vyšší než ocenění za podmínek, kdy je míra storna vyšší. Rozdíl CTE(99)

CTE(O) je záporný, neboť se jedná o možnou ztrátu pojišťovny způsobenou nepř ízniv ým

výv ojem míry storna. Mluvíme-li o požadavku na kapitál v rámci daného rizika, uvádíme

hodnotu kladnou.

Výpočet kapitálového požadavku pomocí standardizované metody dává

konzervativnější výsledek než je tomu v případě interního modelu. Obecně by mělo platit, že

kapi tálový požadavek získaný interním modelem je nižší než v případě standardizovaných

metod. Interní modely jsou však časově a ekonomicky pro pojišťovnu nákladnější, tedy jejich

pou žívání je motivující hlavně pro větší pojišťovny.
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10. Riziko volatility úmrtnosti

Riziko rozptylu úmrtnosti je riziko, že peněžní toky nenabydou oč e káv anýc h hodnot

z důvodu statistického kolísání okolo očekávaných hodnot předpoklad ů. Při kvantifiko ání

tohoto rizika předpokládáme, že nejlepší odhad úmrtnosti byl proveden správně , a uva žujeme

jen nestálost vycházející z těchto předpokladů.

10.1. Standardizovaný přístup

Nechť X, je pojistná částka po každý pojištěný život i. Nechť li je rovno I, pokud je

pojištěný naživu, a 0, pokud již pojištěný zemře l. Celkovou ztrátu lze potom vyjádřit jako

L X iIi ' Očekávaná hodnota celkové ztráty je LCfiXi ' kde qi je pravděpodobnost úrnru i-
i {

tého pojištěného. Mohli bychom předpokládat, že jednotlivé individuální škody jsou

vzájemně nezávislé. Potom by počet mrtvých byla náhodná veličina s binomick ým

rozdělením, což by zjednodušilo celý proces modelování. Ve skutečnosti však individuální

škody nejsou zcela nezávislé, neboť pojištěné životy jsou vystaveny stejným ri zik ům, Např.

při automobilové nehodě zemře více lidí, stejně tomu je i v příd ě epidemií, pádu letadla atd.

Proto je lepší použít rozdělení, které má těžký konec. Nechť tedy počet škod je náhodná

vel i č i n a s Poissonovým rozdě l en ím , potom celková ztráta má složené Poissonovo rozdělení.

Pro získání 99,50/0 percentilu složeného Poissonova rozdělení lze užít přís tup založený na

Cornish-Fisherově rozvoji (Pozn. Přístup je znám pod pojmem normal power approach ).

Tento přístup porovnává první tři centrální momenty se standardním normálním rozdělením:

pl S :/l ~ .1'+ r
s2

6-
1J'" <P(s) , kde S je celková škoda, II =~ q;X; , a = ~~ q;X i 2 a y =

,\/q.X .:1
~ . { ( . V případě jednostranného intervalu o spolehlivosti 99,50/0 získáme: CĎ(s) = 99,50/0,

(J 3

\, 2 - 1
tedy s = 2,58 a ' 6 =0,94. Kapitálový požadavek je tvaru c = ko, kde k = 2,58 + y 0,94 .

Výraz c = a(2,58 + y 0,94) můžeme dále zjednodušit.. předpokládám e-li konstantní výši

pojistných plnění a průměrnou hodnotu pravděpodobnosti úmrtí q = 0,0025. c =

W:x (2 58
0,94 2,58 0,94 51,6 376 . . v ••

-..jJvq , + rM:) =/l(JNq+--. ) =f.1( ~+-),kdeNJepocetpoJlštěnýchvdaném
'\jNq Nq Nq -vN N

portfoliu . Pro případ smíšeného pojištění 20letého muže na 40 let s pojistnou částkou 1 milion
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a po čtem pojištěných v portfoliu 10000 získávánl kapit álov ý požudavck c = I .~ S ·~ ( l ( )( l( l .

Y porovnání s o čekávanou celkovou ztrátou ~t se jedná o 55.36(~ této hodnot y. Ph

kvantifikaci tohoto rizika hraje tedy d ůležitou roli velikost portťolia. Pokud h choru uvažovali

stejné pojištění ale větší portfolium (100 000 pojistek), hude v ýsledn ý požadavek c = 41

733 382, což bude 16,690/0 celkové očekávané škody u.

2004 2005 2006 2007 200H

Kapitálový
13 840000 13 123 862 12 584645 12 134 3R4 II H25 896

požadavek

Tab.10.1. Kapitálový požadavek pro riziko volatility úmrtnosti
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11. Celkový požadavek na kapitál

Pro určení celkového požadavku na kapitul je t řeba br.it v úvahu diverzifikaci 11 1C/.\

je dnotli vými produkt y a riziky.

Kapitálové požadavky byly vypo čteny nez ávisle pro jednotliv é produkt y a urč iui

rizika. Ocenění z ávazků bylo provedeno na z ák ladč současné hodnot y pcn č žn ích toku

diskontovaných bezrizikovou úrokovou m írou.

K agregaci rizik na úrovni celé poji šťovn y slouží nckolik technik. V idc.iln ím přtpad č

by bylo třeba vytvořit interní model , který by reflektoval všechny korelace a závislosti mezi

všemi produkty a riziky. 'Takovýto postup je však v praxi velice náročn ý a pro v ět šinu

životních pojišťo ven neproveditelný.

Ve své práci jsem použila přístup založený na nez ávisl ém modelov áni každ ého rizika

a pomocí korelací mezi jednotliv ými riziky a produkty zřskám ce lkový výsledek . Korelační

koeficienty by měly vycházet z historických pozorování, pro ilustraci uživ árn korelační

koeficienty uvedené ve studii A Global Frarnework for Insurer Solvency asscssrncnt. Ce lkový

požadovaný kapitál se určí pomocí korelačních koefici ent ů podle vzorce c = .JIL (' i C i P i j ,

kde P i,j je korelační koefici ent mezi rizikem i a rizikem j, Ci je kapitálový požadavek na i-té

riziko a podobně Cj je požadavek na j-té riziko.

V případě korelací mezi produkty v r ámci jednoho rizika je d ůle ž i t é si uv ědomit , že

hladina spolehlivosti daného kapitálového požadavku ovliv ňuje výši korel ač ního koeficientu.

Např . u rizika volatility úmrtnostní míry, pokud uvažuji kapitálový požadavek na vysoké

h ladině spolehlivosti 990/0 a vyššf, mé!a bych předpok l ád at vyšší míru závislosti mezi

produkty - např . 250/0 . V případě, že bych kapitálový požadavek uvažovala na hladin ě

spolehlivosti nižší, mohu považovat toto riziko za nezávislé n apříč j ednotliv ými produkty.

V případě většího počtu produktů dále předpokládám, že tyto produkty jsou v r ámci daného

rizika korelovány stejn ým způ sobem .

Riziko Korel ační koeficient

Riziko trendu 1000/0

Riziko volatility úmrtnosti 25(10

Riziko storna 50%

Tah. 11. 1. Korelační koeficienty mezi produkty pro jednotlivá rizika

30



Pokud by tento předpoklad neodpovídal skutečné situaci, je pot řeb a v yt vo ř it 111dt ll' 1

korelací pro tyto produkty v r ámci daného rizika. Jednotli vé korelační koeficient. pro

uvažovaná ri zika jsou uvedeny v tabulce 11.1 . Korelační koeficienty mezi jednotí iv ýru: riziky

jsou uvedeny v tabulce 11.2.

Riziko trendu Riziko volatility Riziko storna

Riziko trendu 1 O O

Riziko volatiIity O 1 O

Riziko storna O O 1

Tab.11.2. Korelační koeficienty mezi vybranýrni riziky

Je-Ii Cl celkové riziko trendu všech produktů, Cv riziko volatility a Cs riziko storen ,

1 O O ('
r

potom celkový požadavek na kapitál vypočtu jako c - (CI C v C O I O Cl '
-- -s

O O I ('
s

I 2 2 2 89 9VCt +cv +c,\. . Pro Cl = II 207, c• , 21882961 a c, = 9 9.5 1 9 12 je cílový kapitál c =

26 820255.

Storno Trend Volatilita Celkem

Smíšené životní pojištění 9 951 912 17236058 13 840000 24 241 862

Důchodové pojištění -5 343 979 13 840000 14 835 893

Celkem 9 951 912 II 892 079 21 882 961 26 820 255

Tab. 11.3. Celkový požadavek na kapitál
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