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Použité symboly a vztahy

Jedná se o vztahy a symboly nevysvětlené přímo v textu.

Dx = lx · vx - diskontovaný počet dožívajících se věku x

(komutační číslo nultého řádu)

Cx = lx · vx+1 - diskontovaný počet zemřelých ve věku x

(komutační číslo nultého řádu)

Nx =
∑ω−x

j=0 Dx+j - součet všech dožívajích osob starších věku

x (komutační číslo prvního řádu)

Mx =
∑ω−x

j=0 Cx+j - součet všech zemřelých osob starších věku

x (komutační číslo prvního řádu)

Ax,n =
∑n−1

k=0 kqx · vk+1 + npx · vn - jednotková počáteční hodnota budoucího

plnění v případě smrti nebo dožití

A1x,n =
∑n−1

k=0 kpx · qx+k · vk+1 - jednotková počáteční hodnota budoucího

plnění v případě smrti

äx,n =
∑n−1

k=0 kpx · vk - jednotková počáteční hodnota dočasného

důchodu

k äx =
∑ω

t=k tpx · vt - jednotková počáteční hodnota odložené-

ho doživotního důchodu
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Úvod

Cílem této práce je ukázat vlivy některých faktorů na výši pojistného. Jedná se

zejména o pojistné zdravotního pojištění (tudíž faktory jsou zdravotního charakteru),

i když závěr se bude týkat obecných úmrtností.

O některých z těchto faktorů se v literatuře píše - zejména se to týká kouření, pití

alkoholu, rizikovějších povolání a dalších. Ve všech těchto případech se však vždy

sledovaly zvlášť údaje pro muže a pro ženy. Co se však stane, resp. jak by byl velký

vliv toho, že by se na pohlaví nehledělo, že by se faktor pohlaví nepoužil? Důvodem

by mohl být například zákaz použití pohlaví např. z důvodu diskriminace (tak jako

by dnes nešla použít např. rasa či vyznání, i když by též mohly mít vliv).

Během práce na tomto textu se začalo objevovat další zajímavé téma - diskuse

v Evropské unii o diskriminaci žen v pojišťovnictví. Tato diskriminace se měla týkat

různého tarifování, kde zejména ženy jsou v současnosti nuceny platit vyšší pojistné

v případě komerčních důchodových pojištění.

Náplní práce je tedy zpočátku (Kapitola 1) ukázka kombinování úmrtnostních ta-

bulek z různých zdrojů, které se týkají různých aspektů zdravotního stavu - např.

kombinace úmrtností kuřáků a nekuřáků. Je zde ukázáno několik metod kombinování

a odhadování průběhů pravděpodobností úmrtí.

V dalších částech se disertace zaměřila na to, co je v současné době aktuální -

jedná se zejména o různé modifikace úmrtnostních tabulek. Nejvíce diskutovanou

„modifikacíÿ je pak nepoužití pohlaví jako parametru při tvorbě úmrtnostních tabulek

(Kapitola 4) a jedna z ilustrací dopadu tohoto nepoužití (Kapitola 5).

Přínosem Kapitoly 2 je pak vytvoření prvních generačních úmrtnostních tabulek

pro Českou republiku pro riziková pojištění. Dosud byly vytvořeny pouze tabulky

pro důchodová pojištění. Využití těchto tabulek v pojišťovací praxi může být různé,

zejména však může sloužit k dalšímu rozlišení (a cenovému zvýhodnění některých)
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klientů. Vzhledem k tomu, že úmrtnost obecně v současné době v populaci České

republiky klesá, lze si představit lepší cenu pro mladší osobu v pojištění pro pří-

pad smrti, neboť by měl lepší pravděpodobnostní charakteristiku, než když byla jiná

(starší) osoba ve věku této mladší. Nižší ceny samozřejmě znamenají konkurenční

výhodu.

V Kapitole 3 je ukázáno, že směrnice o zákazu používání pohlaví má dopad i na

zdravotní pojištění, neboť je vidět, že výskyty různých nemocí závisí i na pohlaví.

Ve Kapitole 4 jsou pak zkonstruovány úplné úmrtnostní tabulky nezávislé na pohlaví

pro Českou republiku. Pokud bude v ČR uplatněna zmiňovaná směrnice (blíže viz

přímo Kapitola 4, budou tyto tabulky buď přímo použity (např. penzijními fondy,

které používají přímo populační tabulky) nebo si je pojišťovny upraví k vlastnímu

použití.

Konstrukce těchto tabulek pak může sloužit jako základ pro různé pojistně-mate-

matické analýzy v pojišťovnách, které dosud nebylo možné v důsledku neexistence

těchto tabulek provádět.

Jeden z prvních pokusů je pak ukázán v Kapitole 5. Zde jsou provedeny výpočty

ilustrující jeden z dopadů použití unisex úmrtnostních tabulek v pojišťovnách v České

republice. Jedná se o následující problém: Jaký bude dopad toho, že sice je třeba počí-

tat pojistné a rezervy klasických produktů nezávisle na pohlaví, ale skutečné chování

populace (tj. zejména úmrtnost) bude jiné? Na toto téma dosud nebyly provedeny

žádné výpočty a tento problém je ukázán na třech základních pojistných produktech

(kapitálové, rizikové a důchodové pojištění).

Díky konkrétním tabulkám bylo možné provést analýzu dopadu směrnice EU (2004,

[6], resp. [7]) a formulovat doporučení pro analýzu pojistných kmenů v duchu Odborné

směrnice č. 3 České společnosti aktuárů (2003, [5]).

Na závěr je na základě výsledků doporučena úprava stávajícího stress-testu po-

stačitelnosti technických rezerv na základě této směrnice tak, aby byl výše zmíněný

problém pokud možno minimalizován. Taková doporučení lze provádět pouze na zá-

kladě empirické analýzy, tak jak je tomu i v jiných bodech této směrnice.
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Kapitola 1

Kombinování úmrtnostních tabulek

1.1 Úvod do problematiky

Tato kapitola je pouze referativní a ilustrativní. K ilustraci situace jsou vybrány

pouze dvě metody z mnoha možných.

V běžných výpočtech v pojištění se obvykle pracuje s pravděpodobnostmi úmrtí

(úmrtnostními tabulkami) pro celou Českou republiku. Je však známo (např. ze sta-

tistik nemocností), že některé oblasti České republiky mají příznivější zdravotní cha-

rakter než jiné. Je to dáno například krajinným rázem oblasti (např. více lesů, apod.),

dále však také průmyslovou činností nebo životním stylem v dané oblasti (zcela jinak

se žije např. v severních Čechách a zcela jinak např. na Šumavě). Logickým postu-

pem, jak reagovat na tuto skutečnost v kontextu pojišťovnictví, by tedy mohlo být

například vytvořit úmrtnostní tabulky pro jednotlivé kraje. S tím je však spojeno mj.

několik problémů:

Místo bydliště: Daný člověk po celou dobu trvání pojištění nemusí bydlet v jed-

nom kraji. Například přestěhuje-li se v polovině trvání pojištění do jiného kraje

(například s vyššími pravděpodobnostmi úmrtí), co by měla pojišťovna udělat?

Přepočítat pojistné podle nových skutečností, tj. v tomto případě zvednout po-

jistné? To by nebylo vnímáno pozitivně, navíc samotný fakt toho, že se nějaká

osoba přestěhuje, nemusí změnit její úmrtnost. Velmi také záleží na dědičných

dispozicích apod.

Nerovnoměrnost rozložení: Použít tabulky pro celou Českou republiku jako určitý

průměr má jistou logiku, předpokládá však, že pojistný kmen bude rovnoměrně
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rozmístěn po celém území ČR, což nemusí být realistický předpoklad, zvláště

např. v počátcích budování nové pojišťovny.

Průměrné hodnoty: Použití úmrtnostních tabulek pro celou Českou republiku s ně-

jakým navýšením se sice standardně používá, prodražuje to však celkové pojiš-

tění. Takový krok však není dobrý vzhledem ke konkurenci, zvláště za současné

situace nízkých úrokových měr, což má za následek vyšší cenu pojištění (tyto

úrokové míry se projevují např. v časové hodnotě peněz - při vyšších úrokových

mírách je třeba na dosažení stejné částky v budoucnu menší částka v součas-

nosti).

(Situace, kdy má každý pojištěný jinou výši pojistného sice vypadá složitě - např.

i kvůli sazebníkům - v dnešní době počítačů to však pro provozní IT systém pojiš-

ťovny není vcelku žádný problém. I získatelé pojišťoven v čím dál větší míře používají

přenosnou výpočetní techniku k ukázkovým kalkulacím pojistného, tyto výpočty by

se tedy daly vždy namodelovat.)

1.1.1 Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění bývá také definováno jako pojištění ztráty příjmů (pojištění

proti ztrátě příjmů).

Z tohoto hlediska bychom mohli považovat pracovní neschopnost a ztrátu zaměst-

nání jako jednu (obdobnou) pojistnou událost, protože při obou dojde ke ztrátě příjmu

pojištěného. Vzhledem k tomu, že výdaje na zdravotní péči rostou, pojišťovna by se

mohla krýt proti ztrátám způsobenými vyššími výplatami pojistného plnění tím, že

by navrhla produkt, který by fungoval následovně: pojištěný zaplatí (běžně / jednorá-

zově) pojistné a v případě onemocnění delšího než jeden měsíc nebo ztráty zaměstnání

by pojišťovna vyplatila pojistné plnění v dohodnuté výši (odvozené od příjmů) a po-

jištění by skončilo. Chtěl-li by být pojištěný znovu pojištěn, musel by s pojišťovnou

uzavřít novou pojistnou smlouvu (ve vyšším věku a za vyšší pojistné). Tím by se

pojišťovna kryla proti nepříznivému škodnímu průběhu.
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1.2 Metoda Fellinghama-Tolleyho

1.2.1 Úvod

Velmi dobrým úvodem do problematiky kombinování úmrtnostních tabulek jsou

články Fellingham, Tolley (2000, [9]) a Tolley, Fellingham (2000, [23]). Uveďme prin-

cip, který používají a který je ilustrací možného postupu. Postup budeme později

aplikovat v jednoduchém příkladě.

Autoři popisují metodologii kombinace dat z více zdrojů do jedné informační ta-

bulky, při které použijí procedury z metod maximální věrohodnosti. Tato metodologie

je založena na postupech převzatých z odhadovacích a jiných metod, kdy jsou kom-

binovaná data agregována podle různých kritérií z původních zdrojových dat (např.

někdy podle statutu - živý, mrtvý, podle věku, podle pohlaví, apod.).

Poněvadž jsou data dostupná pouze jako agregovaná podle různých kritérií (např.

kuřák/nekuřák, konzument alkoholu/abstinent, apod.), je třeba přenést informace

z jedné úmrtnostní tabulky do jiné. Poněvadž je řešení založeno na pravděpodob-

nostních principech, odhady efektů, které vyplývají z toho, že se jedná pouze o malé

množiny údajů, budou pouze přibližné. Nicméně touto kombinací tabulek se o žádnou

informaci nepřijde. Jedním z důvodů je to, že autoři si definují parametr identifikující

každou z původních studií v modelu. Na druhou stranu předpokládají, že se jedná

o kombinaci několika malých studií s velmi podobnou strukturou dat. Protože jsou

tyto studie malé, není důležité nebo statisticky signifikantní zahrnout tuto strukturu.

Kombinováním tabulek za použití těchto metod je snadnější identifikovat tuto statis-

tickou důležitost těchto efektů, vyskytujících se ve všech těchto tabulkách.

Kombinují-li se data z několika tabulek a neobsahují-li některé buňky žádné hodnoty

(jsou „prázdnéÿ), je nezbytné udělat nějaké předpoklady pro tyto „prázdnéÿ hodnoty.

Požadavky na předpoklady jsou běžné. Například, pokud tabulka obsahuje míru úmrt-

nosti pro 30-leté, 35-leté a 40-leté, je zcela obvyklé implicitně vyplnit míry úmrtnosti

mezi věky 30 a 40 použitím nějaké interpolační funkce. Tvorba úmrtnostních tabulek

z kolektivní zkušenosti několika společností je často prováděna vyhlazováním nebo

stupňováním. Předpoklady implicitně použité při vyhlazování dovolí tvůrcům „půjčit

si hodnotyÿ z věků osob, kde jsou data známa, ke konstrukci hodnot pro věky osob,

kde tato data chybí. Metodologie popsaná Fellinghamem a Tolleym také používají

omezení na hladkost a vyplňování. Nicméně, tyto metody jsou více formální, protože

jsou převzaty přímo z pravděpodobnostních procedur.
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1.2.2 Popis postupu

Pro rozvinutí rámce, na který použijí omezení, autoři postupují následujícím způ-

sobem. Nazvou c vektorem (hypotetických) dat, ve kterých je pozorování v každé

buňce. Očekávanou hodnotu tohoto vektoru pak označí jako

E(c) =m . (1.1)

Dále předpokládají, že jednotlivé složky vektoru c mají Poissonovo rozdělení. Dále

předpokládají, že m lze vyjádřit též jako

m = eXβ, (1.2)

kde β je vektor neznámých parametrů a X je čtvercová matice známých konstant.

Toto je tradiční logaritmicko-lineární model. Zápis znamená, že se každý člen ve vý-

razu Xβ použije jako mocnina v exponentu a výsledek se vloží do vektoru o stejné

velikosti jako je Xβ. Rovnici (1.2) lze přepsat do tvaru

Xβ = log(m), (1.3)

kde log(m) je vektor získaný použitím logaritmu na každou položku vektorum. V zá-

sadě vztah (1.3) říká, že neznámé parametry jsou lineární kombinací logaritmů oče-

kávaných hodnot. V nejjednodušším případě (když existují data v každé buňce) má

matice X hodnoty v každé položce. V tomto případě lze každý člen ve vektoru β

přesně vyjádřit použitím inverzní matice X−1 (za předpokladu její existence) pomocí

následujícího vztahu:

β = X−1 log(m). (1.4)

V praxi je však matice X singulární. To znamená, že existují lineární kombinace

hodnot z buněk vektoru m, které jsou rovny nule. Stejný předpoklad má vliv na

vyrovnávání pozorovaných hodnot pro odhadování m. V případě, že matice X je

singulární, vztah (1.2) omezí daný model. Tato omezení jsou klíčem ke tvorbě tabulek

dat, jsou-li data z různých zdrojů různě seskupena (agregována).

Pro ilustraci vztahu mezi vnucenými omezeními a daty, která potřebujeme, před-

pokládejme, že máme tabulku počtu osob o rozměrech 2 × 2, ukazující počty osob
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Kuřák

Ne Ano

Konzument Ne n11 n12 n1+

alkoholu Ano n21 n22 n2+

n+1 n+2 n++

Tabulka 1.1: Tabulka počtu osob dělených podle stavu kuřáctví a konzumace alkoholu

rozdělených do kategorií podle kuřáctví (ano-ne) a konzumace alkoholu (ano-ne) (viz

uvedená Tab. (1.1)).

V tomto obrázku prvky nij, i = 1, 2, j = 1, 2 označují pozorované počty osob,

ni+ a n+j jsou řádkové a sloupcové součty. Autoři modelují očekávané počty nij podle

vztahu (1.1) s tím, že maticeX je dána následovně (inverze této matice je jednoduchá):

X =
1
4



+1 +1 +1 +1

+1 +1 −1 −1

+1 −1 +1 −1

+1 −1 −1 +1


, X−1 =



+1 +1 +1 +1

+1 +1 −1 −1

+1 −1 +1 −1

+1 −1 −1 +1


Hodnoty v matici X−1 ukazují, že β1, první člen ve vektoru β, je součtem členů

vektoru log(m), tj. s použitím vztahu (1.4) platí β1 = log(m1) + log(m2) + log(m3) +

log(m4). Podobně platí β2 = log(m1) + log(m2)− log(m3)− log(m4). Čtvrtá rovnost
β4 = log(m1)−log(m2)−log(m3)+log(m4) zobrazuje odhad interakce mezi konzumací
alkoholu a kouřením. Pravděpodobnost pro tento podmíněný model při pevné hodnotě

n++ je multinomická pravděpodobnost:

L =
n++!∏
ij nij!

∏
ij

(
mij

N

)nij

. (1.5)

Zlogaritmováním a nahrazením členů log(mij) výsledky ze vztahu (1.3) dostaneme:

ln(L) = C + β1 (n11 + n12 + n21 + n22) +

+ β2 [n11 + n12 − (n21 + n22)] +

+ β3 [n11 + n21 − (n12 + n22)] +

+ β4 [n11 + n22 − (n12 + n21)] , (1.6)
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kde C je konstanta určená parametry βi. Protože multinomické rozdělení patří mezi

exponenciální rozdělení s podobným typem funkcí hustoty, data potřebná k získání

maximálně věrohodných odhadů se vyskytují v závorkách za každým βi v rovnici (1.6).

Je zřejmé, že jsou potřeba všechny kombinace nij.

Předpokládejme nyní, že β4 je rovno nule. Za tohoto předpokladu lze poslední výraz

ve vztahu (1.6) odstranit. Opět se data potřebná k získání maximálně věrohodných

odhadů vyskytují v závorkách. Poznamenejme, že potřebná data lze napsat pomocí

4 následujících výrazů:

n11 + n12 = n1+

n21 + n22 = n2+

n11 + n21 = n+1

n12 + n22 = n+2

Jinými slovy: za předpokladu, že β4 je rovno nule, jsou pro získání maximálně

věrohodných odhadů potřeba pouze marginální součty. Není třeba vůbec znát hodnoty

v jednotlivých buňkách.

Na tento výsledek se lze podívat též z opačné strany: jestliže jediná data do-

stupná z Tab. (1.1) jsou pouze marginální, všechny parametry kromě β4 lze odhad-

nout (budeme-li předpokládat, že β4 je rovno 0). Tento výsledek platí též pro větší

a komplexnější tabulky. Jestliže tedy jedinými dostupnými daty jsou marginální data,

nelze odhadnout jen malé množství parametrů. Avšak budeme-li předpokládat, že

tyto parametry jsou rovny nule, lze získat maximálně věrohodné odhady zbývajících

parametrů.

1.2.3 Konkrétní ukázka

Základem pro výpočty jsou následující tabulky:

První tabulka je celková tabulka počtu živých v jednotlivých věkových skupinách

pro celou Českou republiku. Jedná se o tabulku Složení obyvatelstva podle věkových

skupin (4-4) z ČSÚ (1997, [21]) (pro zjednodušení bereme jen některé věkové skupiny):
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Tabulka 1.2: Počet žijících osob podle věku

Počty žijících Poměr k celku Poměr k součtu

muži ženy muži ženy muži ženy

25− 29 354 893 339 739 0,034404 0,032935 0,081254 0,077785

30− 34 353 307 339 689 0,034251 0,032930 0,080891 0,077773

35− 39 339 389 330 546 0,032901 0,032044 0,077705 0,075680

40− 44 399 489 396 725 0,038728 0,038460 0,091465 0,090832

45− 49 413 315 416 481 0,040068 0,040375 0,094630 0,095355

50− 54 334 816 349 286 0,032458 0,033861 0,076658 0,079971

celkem 5 014 667 5 300 686

Položka „Poměr k celkuÿ znamená např. kolik činí poměr mezi číslem 354 893 a čís-

lem 5 014 667 + 5 300 686, tj. kolik činí poměr počtu osob v určité věkové skupině

určitého pohlaví k celkovému počtu osob. Položka „Poměr k součtuÿ znamená např.

kolik činí poměr mezi číslem 354 893 a součtem tučných čísel (počty osob v jednot-

livých věkových intervalech). Tento poměr je později použit k rozpočítání ostatních

položek v níže uvedených tabulkách.

Druhá tabulka je opět z ČSÚ (1997, [21]) a jedná se o tabulku Pracovní neschopnost

pro nemoc a úraz (24-12):

Tabulka 1.3: Průměry pracovních neschopností

Průměrný počet osob nemocensky pojištěných 4 603 615

Počet případů PN 3 951 214

Průměrná doba trvání 1 případu PN (dny) 28,50

Průměrné procento PN (ČR) 6,00

Průměrné procento PN (Moravskoslezský kraj) 7,752

Průměrné procent PN (Jihočeský kraj) 6,331

Počet kalendářních dnů PN (tis.) 101 921

Počet pracovních dnů (2003) 252

Procento pracovní neschopnosti 8,78545

Průměrné procento pracovní neschopnosti za rok se vypočítá jako podíl dvou

čísel: (počet kalendářních dnů PN pro nemoc a úraz) a (průměrný počet pracovníků

nemocensky pojištěných násobený počtem kalendářních dnů v roce).

Z výše uvedené Tab. (1.3) byl použit řádek číslo 1 jako náhrada za součet tuč-

ných čísel v Tab. (1.2) a v odpovídajícím poměru byl rozpočten počet těchto osob

do věkových skupin. Výsledek je v Tab. (1.4). Na jednu stranu v těchto datech nejsou

zachyceny všechny věky, na druhou stranu v daných věkových skupinách (25− 54 let)
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se vyskytuje převážná většina pojištěných (jedná se totiž hlavně o osoby v produk-

tivním věku - důchodci, studenti a osoby mladší 18 let nejsou nemocensky pojištěni,

závazky za ně přebírá stát).

Tabulka 1.4: Počty případů pracovní neschopnosti

Počet případů PN

muži ženy

25− 29 374 064 358 092

30− 34 372 392 358 039

35− 39 357 723 348 402

40− 44 421 069 418 156

45− 49 435 642 438 979

50− 54 352 903 368 154

Následující Tab. (1.5) je převzata z údajů Ústavu zdravotnických informací a statis-

tiky v Praze. Jedná se o tabulku „Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospi-

talizace v roce 2000ÿ, kde jsou uvedeny celkové počty hospitalizovaných osob.

Tabulka 1.5: Průměry hospitalizací

Muži 949 081

Ženy 1 228 942

Celkem 2 178 023

Obdobným způsobem jako v předchozím případě byla výše uvedená čísla rozpoč-

tena do jednotlivých věkových intervalů, za základní číslo byl použit údaj celkem

z Tab. (1.5), jako poměry byly použity údaje ze sloupců Poměr k celku (počty hospi-

talizovaných nezávisí na tom, zda jsou či nejsou nemocensky pojištěni samostatně,

nebo za ně platí pojištění stát, apod.). Výsledek je v Tab. (1.6).

Tabulka 1.6: Počty případů hospitalizace

Počet případů hospitalizace

muži ženy

25− 29 74 933 71 734

30− 34 74 599 71 723

35− 39 71 660 69 793

40− 44 84 350 83 766

45− 49 87 269 87 937

50− 54 70 694 73 750
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Tvorba vektoru m

Nyní zapíšeme náš případ výše uvedeným způsobem. Je zřejmé, že vektor m musí

mít počet řádků roven počtu všech možných buněk ze všech možných stavů. Pro náš

případ je vektor m typu 144 × 1. Ačkoli je tento vektor pouze hypotetický, je velmi
důležité zachovat pořadí indexů v jednotlivých složkách vektoru m. Každá složka

tohoto vektoru se vyskytuje s následujícími indexy mi,j,k,l, kde indexy znamenají:

i . . . zdroj (pořadové číslo tabulky): i = 1 (Tab. (1.2), T1), i = 2 (Tab. (1.4), T2),

i = 3 (Tab. (1.6), T3)

j . . . pohlaví: j = 1 (muž, M), j = 2 (žena, F)

k . . . status: k = 1 (živý, L), k = 2 (mrtvý, D), k = 3 (v pracovní neschopnosti, N),

k = 4 (hospitalizován, H)

l . . . věková skupina: l = 1 (25− 29), l = 2 (30− 34), l = 3 (35− 39), l = 4 (40− 44),
l = 5 (45− 49), l = 6 (50− 54)

Indexy jsou uvažovány zleva, tj. prvních 6 pozorování jsou počty ze zdroje 1, s po-

hlavím 1, statutem 1 a z věkových skupin 1 až 6. Dalších 6 pozorování je ze zdroje 1,

s pohlavím 1, statutem 2 a z věkových skupin 1 až 6. Udržet relativní pořadí indexů

je velmi důležité vzhledem k dalším výpočtům matic lineárních kombinací. Vektory

indexů jsou uvedeny v následující Tab. (1.7):

Tabulka 1.7: Lineární kombinace indexů

i j k l i j k l i j k l

1 T1 M L 1 49 T2 M L 1 97 T3 M L 1

2 T1 M L 2 50 T2 M L 2 98 T3 M L 2

3 T1 M L 3 51 T2 M L 3 99 T3 M L 3

4 T1 M L 4 52 T2 M L 4 100 T3 M L 4

5 T1 M L 5 53 T2 M L 5 101 T3 M L 5

6 T1 M L 6 54 T2 M L 6 102 T3 M L 6

7 T1 M D 1 55 T2 M D 1 103 T3 M D 1

8 T1 M D 2 56 T2 M D 2 104 T3 M D 2

9 T1 M D 3 57 T2 M D 3 105 T3 M D 3

10 T1 M D 4 58 T2 M D 4 106 T3 M D 4

11 T1 M D 5 59 T2 M D 5 107 T3 M D 5

Pokračování na další straně . . .
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Tabulka 1.7: Lineární kombinace indexů (pokrač.)

i j k l i j k l i j k l

12 T1 M D 6 60 T2 M D 6 108 T3 M D 6

13 T1 M N 1 61 T2 M N 1 109 T3 M N 1

14 T1 M N 2 62 T2 M N 2 110 T3 M N 2

15 T1 M N 3 63 T2 M N 3 111 T3 M N 3

16 T1 M N 4 64 T2 M N 4 112 T3 M N 4

17 T1 M N 5 65 T2 M N 5 113 T3 M N 5

18 T1 M N 6 66 T2 M N 6 114 T3 M N 6

19 T1 M H 1 67 T2 M H 1 115 T3 M H 1

20 T1 M H 2 68 T2 M H 2 116 T3 M H 2

21 T1 M H 3 69 T2 M H 3 117 T3 M H 3

22 T1 M H 4 70 T2 M H 4 118 T3 M H 4

23 T1 M H 5 71 T2 M H 5 119 T3 M H 5

24 T1 M H 6 72 T2 M H 6 120 T3 M H 6

25 T1 F L 1 73 T2 F L 1 121 T3 F L 1

26 T1 F L 2 74 T2 F L 2 122 T3 F L 2

27 T1 F L 3 75 T2 F L 3 123 T3 F L 3

28 T1 F L 4 76 T2 F L 4 124 T3 F L 4

29 T1 F L 5 77 T2 F L 5 125 T3 F L 5

30 T1 F L 6 78 T2 F L 6 126 T3 F L 6

31 T1 F D 1 79 T2 F D 1 127 T3 F D 1

32 T1 F D 2 80 T2 F D 2 128 T3 F D 2

33 T1 F D 3 81 T2 F D 3 129 T3 F D 3

34 T1 F D 4 82 T2 F D 4 130 T3 F D 4

35 T1 F D 5 83 T2 F D 5 131 T3 F D 5

36 T1 F D 6 84 T2 F D 6 132 T3 F D 6

37 T1 F N 1 85 T2 F N 1 133 T3 F N 1

38 T1 F N 2 86 T2 F N 2 134 T3 F N 2

39 T1 F N 3 87 T2 F N 3 135 T3 F N 3

40 T1 F N 4 88 T2 F N 4 136 T3 F N 4

41 T1 F N 5 89 T2 F N 5 137 T3 F N 5

42 T1 F N 6 90 T2 F N 6 138 T3 F N 6

43 T1 F H 1 91 T2 F H 1 139 T3 F H 1

44 T1 F H 2 92 T2 F H 2 140 T3 F H 2

45 T1 F H 3 93 T2 F H 3 141 T3 F H 3

46 T1 F H 4 94 T2 F H 4 142 T3 F H 4

47 T1 F H 5 95 T2 F H 5 143 T3 F H 5

48 T1 F H 6 96 T2 F H 6 144 T3 F H 6
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Skutečná data jsou seřazena ve vektoru n typu 36×1, tj. je zde 36 pozorování, která
lze použít k výpočtům. Tato data jsou seřazena podle pořadí pozorování, tj. první

hodnota je 354 893, druhá hodnota je 353 307, sedmá hodnota je 339 739, atd.

Dále definujeme matici W, která nám identifikuje, ze které položky bylo vzato

skutečné pozorování. i-tá pozorovaná hodnota odpovídá i-tému řádku matice W.

Položka, ze které jsou pozorovaná data použita, je označena 1 v odpovídajícím sloupci

maticeW. Např. 1 ve druhém sloupci a prvním řádkuW indikuje, že první pozorování

bylo vzato z položky číslo 2. Jestliže některé pozorování je marginálním součtem -

součet přes jednu nebo více klasifikačních tříd - řádek odpovídající tomuto pozorování

bude obsahovat 1 v každém sloupci, jehož hodnota byla použita do marginálního

součtu a ostatní v ostatních sloupcích bude 0. V matici v našem případě počet řádků

odpovídá každému z 36 pozorování a počet sloupců odpovídá každému z celkového

počtu 144 položek v celé kontingenční tabulce. MaticeW má tudíž rozměry 36×144.

V našem případě jsou všechna data marginální, tj. v každém řádku matice W se

budou vyskytovat 0 a 1. 1 budou odpovídat každé buňce, která přispívá k celkovému

součtu v pozorování, které reprezentuje daný řádek. V případě, že by byla všechna

data kompletní (tj. všechny buňky by přispívaly k výsledku), matice W by byla

identitou, v našem případě všakWm zobrazuje očekávané počty skutečných dat.

Nyní popíšeme tvorbu prvního řádku maticeW na příkladu. První řádek maticeW

musí odpovídat první položce vektoru n. Jedná se o hodnotu 354 893, která zahrnuje

počet osob z Tab. (1.2), které jsou naživu a jejichž věk je mezi 25− 29 lety. Dále jsou
to muži, kteří jsou ze skupiny zdravých i nemocných a zároveň i hospitalizovaných

a nehospitalizovaných.

Připomeňme si, jak je zkonstruován vektorm. První třetina (tj. prvních 48 hodnot)

je z Tab. (1.2). Položky 1, 7, 13, 19, atd. reprezentují věk 25 − 29 let, položky 2, 8,
14, 20, atd. reprezentují věk 30− 34 let, atd. Položky 1− 6, 25− 30, . . . reprezentují
„živéÿ, položky 7−12, 31−36, . . . reprezentují „mrtvéÿ, položky 13−18, 37−42, . . .
reprezentují „nemocnéÿ, položky 19− 24, 41− 48, . . . reprezentují „hospitalizovanéÿ.
Pohlaví „mužiÿ je reprezentováno položkami 1 − 24, pohlaví „ženyÿ je reprezento-
váno položkami 25 − 48. (Tento cyklus se opakuje 3×.) Vzhledem k tomu se první
pozorovaná hodnota 354 893 skládá z položky 1 (věk 25 − 29, živí zdraví i nemocní
muži, hospitalizovaní i nehospitalizovaní), z položky 13 (věk 25 − 29, živí nemocní
muži, hospitalizovaní i nehospitalizovaní) a z položky 19 (věk 25 − 29, živí zdraví
i nemocní muži, hospitalizovaní). Tj. první řádek maticeW bude obsahovat jedničky
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ve sloupcích 1, 13 a 19, všude jinde budou nuly. Další sloupce jsou zkonstruovány

obdobně.

Ilustrace příkladu

Z daných tabulek vytvoříme obdobným způsobem, jako v Tab. (1.1) společnou

tabulku. Pro prozatímní jednoduchost použijeme jen některá data.

V obecném případě dostaneme Tab. (1.8):

Tabulka 1.8: Tabulka rozdělení počtu osob - obecná

Věk Aktivní V neschopnosti V nemocnici

25− 29 n11 n12 n13 n1+

30− 34 n21 n22 n23 n2+

35− 39 n31 n32 n33 n3+

n+1 n+2 n+3 n++

A takto se skutečnými čísly:

Tabulka 1.9: Tabulka rozdělení počtu osob - hodnoty

Věk Aktivní V neschopnosti V nemocnici

25− 29 694 632 732 156 146 667

30− 34 692 996 730 431 146 322

35− 39 330 54 706 125 141 453

Tj. známe hodnoty n+1, n+2, n+3 a n++, hodnoty součtů po řádcích neznáme,

protože se tyto hodnoty překrývají - celkem to nemůže být více, než je živých, na

druhou stranu některé osoby onemocněly opakovaně v průběhu roku (proto je to číslo

vyšší), stejně tak, jako mohl být někdo vícekrát hospitalizován.

Lépe je pro ilustraci použít spíše jiné parametry - vezmeme pouze počty lidí v pra-

covní neschopnosti - muže a ženy.
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Nejprve obecně:

Tabulka 1.10: Tabulka rozdělení počtu osob v PN - obecná

Věk Muži v PN Ženy v PN

25− 29 n11 n12 n1+

30− 34 n21 n22 n2+

35− 39 n31 n32 n3+

n+1 n+2 n++

A takto se skutečnými čísly:

Tabulka 1.11: Tabulka rozdělení počtu osob v PN - hodnoty

Věk Muži v PN Ženy v PN Celkem

25− 29 374 064 358 092 732 156

30− 34 372 392 358 039 730 431

35− 39 357 723 348 402 706 125

1 104 179 1 064 533 2 168 712

Tj. jsou známy hodnoty n+1, n+2, n1+, n2+, n3+ a n++ a lze je dosadit do výše

uvedeného vztahu (1.5). Protože faktoriál velmi velkých čísel se nepočítá jednoduše,

zmenšíme výše uvedená čísla ve stejném poměru (např. vydělením 10 000) a zároveň

pro zjednodušení a pro ukázku vezmeme pouze hodnoty z tabulky o rozměrech 4× 4.
Pak jsou hodnoty v Tab. (1.12) a můžeme je dosadit do vztahu (1.5):

Tabulka 1.12: Tabulka rozdělení počtu osob v PN - zjednodušené hodnoty

Věk Muži v PN Ženy v PN Celkem

25− 29 38 36 74

30− 34 37 36 73

75 72 147
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L =
147!

38! 37! 36! 36!

∏
ij

(
mij

N

)nij

(1.7)

(Parametr mij neznamená prvky matice ale jednotlivé prvky vektoru m obdobně

jako je uvedeno v Tab. (1.7).)

Pro zjednodušení použijeme pouze matici o rozměrech 4×4, tj. vezmeme pouze dvě
věkové kategorie. Matice X, resp. X−1, bude stejná jako výše, tj. vztah (1.6) lze pak

přepsat (s použitím vztahu (1.7)) jako:

ln(L) = C + 147.β1 + 1.β2 + 3.β3 + 1.β4 (1.8)

1.3 Leeova-Carterova metoda

1.3.1 Úvod

V průběhu posledních přibližně deseti let bylo vyvinuto velké množství různých

modelů pro předpovídání vývoje úmrtnosti. Tyto modely jsou většinou tvořeny na zá-

kladě stochastických přístupů. V článku Lee (2000, [11]) je popsána Leeova-Carterova

metoda pro předpověď úmrtnosti (s různými rozšířeními a aplikacemi). Tato metoda

byla již dříve publikována v článku Lee, Carter (1992, [12]) spolu s popisem dalšího

případného rozšíření a použití, zejména s ohledem na vývoj od roku publikace (1992).

Dále je zde ukázka použití této metody na předpovědích ve Státním sociálním systému

USA.

Lee a Carter vyvinuli novou metodu pro extrapolaci trendů a věkových schémat

v úmrtnosti. Ačkoli má tato metoda různé výhody oproti jiným předpovědním meto-

dám, sdílí s nimi též některé jejich slabosti - např. schéma vývoje v minulosti nemusí

odpovídat schématu vývoji v budoucnosti, dále zde mohou být neúmyslně zanedbány

některé strukturální změny v populaci apod. V těchto metodách většinou není prove-

den ani pokus o zahrnutí současného či budoucího vývoje např. v medicíně, v životním

stylu nebo ve výskytu nových chorob (např. AIDS apod.). Experimentální analýzy

a předpovědi u skupin historických dat však ukazují, že tyto metody vcelku fungují

pro data v intervalu 1900− 1990 - věkové schéma je vcelku stabilní a trend v základ-
ním používaném parametru (který se mění v čase) je překvapivě lineární. Nicméně

při použití na data před rokem 1900 se ukazuje, že tato linearita již bohužel neplatí

- trvalý pokles úmrtnosti je pravděpodobně pouze fenoménem rozvinutých zemí ve

dvacátém století.
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Některé metody předpovídají přímo střední délky života ex a poté vytvoří ve svých

modelech jistý stupeň poklesu. Např. tak lze stanovit horní limit pro očekávanou

střední délku života. Při použití předpovězených očekávaných středních délek života

lze použít předpoklady pro rozdělení úmrtnosti dle věku. Pravdou je, že v mnoha

vyspělých zemích má přírůstek očekávané střední délky života tendenci se snižovat

(např. v USA) a toto by ve skutečně věrohodném modelu mělo být zahrnuto. Nicméně

tento pokles nastává z povahy faktoru střední délka života jako nelineárního součtu

měr úmrtnosti rozdělených dle věkových skupin. Jestliže úmrtnost klesá z vysokých

hodnot, mnoho úmrtí, ke kterým nedojde, jsou úmrtí dětí, které pak dále žijí i ještě

mnoho let. Naopak jestliže úmrtnost klesá z nízké úrovně (např. v současnosti v USA),

mnoho z těchto úmrtí, ke kterým nedojde, jsou úmrtí starých osob, kterým zbývá již

relativně málo let života. Dokonce i když každá věkově závislá míra úmrtnosti klesá

neměnně (stále) exponenciálně, střední délka života bude růst s klesající rychlostí.

Leeův-Carterův přístup modeluje úrovně poklesu každé jednotlivé míry úmrtnosti

a tedy zpomalení vývoje hodnot e0 nastane přirozeně, bez omezení horního limitu.

1.3.2 Model

Model vytváří jednoparametrové rodiny s věkovými tabulkami pro porodnost a ú-

mrtnost v tom smyslu, že změny v jednom parametru vytvářejí celý rozsah rozpisu

v rodině. Nicméně vyžadovaný počet věkově závislých parametrů potřebných k vy-

jádření jednotlivých rozpisů je dvojnásobný oproti počtu věkových skupin. Různé

hodnoty těchto koeficientů určují různé rodiny. Nechť mx,t je centrální (střední) míra

úmrtnosti pro věk x v čase t. Model použitý v článku Lee (2000, [11]) pro úmrtnost

má tvar:

lnmx,t = ax + bx kt + ex,t. (1.9)

V tomto vztahu parametr ax popisuje průměrný tvar věkového profilu a parametr

bx popisuje vzor odchylky od tohoto věkového profilu při změně parametru k. Dále

platí, že chybový parametr ex,t se chová rozumně a má malou směrodatnou odchylku.

Tento předpoklad vychází z toho, že většina rozptylu v čase je „vysvětlenaÿ pomocí

parametru k a z toho, že zbytková odchylka je bílý šum. Např. pro data z USA z let

1933 − 1987 tento model vysvětluje 97 % dočasných rozdílů v mírách úmrtností ve
věcích 80− 84.
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1.3.3 Přizpůsobení modelu

Výše uvedený model (1.9) nelze přizpůsobit např. použitím jednoduché regrese,

protože na pravé straně výrazu se nevyskytuje žádný pozorovaný parametr. Nicméně

existuje řešení při použití metody nejmenších čtverců, které lze najít použitím první

složky jednoduchého rozložení hodnot (SVD - Singular Value Decomposition, viz Lee,

Carter (1992, [12]) nebo použitím základních složek (viz Bell, Monsell (1991, [1])). Při

bližším pohledu je též zřejmé, že toto řešení není jednoznačné. K určení jednoznačného

řešení je třeba, aby vymezit další podmínky: součet parametrů bx je roven 1 a součet

parametrů kx je roven 0. Za těchto předpokladů je vidět, že parametry ax jsou rovny

prostému průměru (přes čas) hodnot lnmx,t (pro každé pevné x).

Tento model byl použit např. na data z USA z let 1933 − 1987 (viz Lee, Carter
(1992, [12]), na data z Chile z let 1952 − 1987 (viz Lee, Rofman (1994, [14])) a na
data z Kanady z let 1922 − 1995 (viz Lee, Nault (1993, [13])). V článku, ze kterého
je čerpáno nyní (Lee (2000, [11])) lze vidět graf spočtených hodnot ax a bx pro USA

a Chile. Není překvapivé, že hodnoty chilských koeficientů leží nad hodnotami ame-

rických pro všechny věky s výjimkou těch nejvyšších. To zohledňuje fakt, že úmrtnost

v Chile v letech 1952 − 1987 byla v průměru vyšší než v USA v letech 1933 − 1987.
Parametry bx popisují relativní citlivost měr úmrtí na rozptyl parametru k. Není ani

překvapující, že skupiny koeficientů pro USA a Chile jsou si velmi podobné. Vzhledem

k normalizaci jejich absolutní hodnoty nemají v zásadě význam. Je-li dáno N věko-

vých skupin a je-li bx = by = 1/N pro všechna x, y, pak se všechny míry posouvají

směrem nahoru nebo dolů proporcionálně při zachování stejných poměrů vůči sobě.

Nicméně lze pozorovat, že některé věky jsou citlivější než jiné. Obecně čím mladší

věk, tím je citlivost na rozptyl k větší. Exponenciální míra změny úmrtnosti věkové

skupiny je úměrná hodnotě bx. Platí: d ln(mx,t)/dt = (dkt/dt)bx. Jestliže k klesá v čase

lineárně, pak dkt/dt je konstantní a každé mx bude klesat se svou vlastní konstantní

exponenciální mirou.

1.3.4 Další kroky přizpůsobení modelu

V tomto bodě by se dalo pokračovat v přizpůsobování modelu stanovením vývoje

parametru k jako časové řady. Namísto toho však je proveden další krok odhadu k

hledáním takové hodnoty k, která (pro distribuci v dané věkové skupině) a s pomocí
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dříve odhatnutých koeficientů ax a bx, dá přesně stejnou hodnotu pozorovaných úmrtí

v daném roce. To znamená, že hledáme takové kt, které splňuje vztah:

Dt =
∑
(eax+bxktNx,t), (1.10)

kde Dt je celkový počet úmrtí v roce t a Nx,t je počet osob ve věku x v roce t.

Provedení odhadu parametru k pomocí vztahu 1.10 má několik výhod. Za prvé:

tento postup zaručí, že úmrtnostní tabulky upravené pro určitou věkovou skupinu za-

chovají celkové počty úmrtí a rozdělení věků. Vzhledem k tomu, že první krok odhadu

byl prováděn na logaritmech úmrtnostních měr a nikoli přímo na úmrtnostních mí-

rách, lze nalézt měřitelné rozdíly mezi předpovězenými a aktuálními počty úmrtí. Za

druhé: tímto způsobem se lze prodloužit empirickou časovou řadu k tak, aby zahrnula

i roky, pro které nejsou k dispozici data o věkově specifické úmrtnosti. Důvodem je

to, že druhý krok odhadu k byl založen na nepřímém odhadu úmrtnosti. Pro data z

USA to umožňuje vzít rok provádění odhadů jako základní pro předpověď pro násle-

dující dva až tři roky vzhledem k časovému odstupu mezi skutečností a publikací dat

týkajících se věkově specifických měr úmrtnosti. Pro data z Chile to umožňuje vyplnit

neúplná data uprostřed časových řad úmrtností. Pro jiné méně rozvinuté země s méně

kompletními daty (jako např. Čína) to dovolí provést nepřímé odhady úmrtností více

způsoby, i když jsou data omezena na jednu počáteční populaci se známým věkovým

rozložením a s počtem ročně narozených a zemřelých.

1.3.5 Míry dožití jako stochastické procesy

Dalším krokem v úpravě modelu je modelovat k jako náhodný proces. Toto je pro-

váděno standardní Box-Jenkinsovou metodologií. Ve většině případů je k modelováno

jako náhodná procházka s posunem: kt = c+ kt−l+ut. V tomto případě se předpověď

k lineárně změní a každá předpovězená míra úmrtnosti se mění s konstantní expo-

nenciální mírou. Nicméně občas se tento obecný model upravuje o přidání nějakého

autoregresivního parametru nebo parametru pohyblivých průměrů. V tom případě je

způsob změny jiný.

Nyní je tedy každá z hodnot mx modelována jako stochastický proces řízený pro-

cesem k. Dále lze též poznamenat (za předpokladu zanedbání chybového parametru

ex,t, o které se lze oprávněně domnívat, že nemá velkou důležitost), že rozptyly hod-

not lnmx,t budou perfektně korelovány mezi sebou, protože jsou všechny lineárními
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funkcemi stejného, v čase proměnlivého, parametru k. Toto je velmi výhodná vlast-

nost modelu, která též znamená, že lze počítat pravděpodobnostní meze pro všechny

funkce úmrtnostních tabulek z pravděpodobnostních mezí pro předpověď k bez obav

z chybových hodnot.

Argumenty pro tento přístup chování se k chybám vznikajícím z ex,t a z odhadů

parametrů ax a bx, které jsou zanedbávány lze nalézt v Lee (2000, [11]).
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Kapitola 2

Generační úmrtnostní tabulky

2.1 Generační tabulky pro nedůchodová pojištění

Tato část vychází z článku Cipra (1998, [3]), ve kterém byla provedena úprava

úmrtnostních tabulek pro použití v důchodovém pojištění.

Zde bude proveden opačný postup - vychází se z toho, že budoucí použití těchto

tabulek je v kapitálových pojištěních, je použit článek Loebus (1994, [15]). Na rozdíl

od důchodových tabulek je zde žádoucí opačný směr úprav. Vzhledem k tomu, že

pojišťovnu spíše „poškodíÿ úmrtí pojištěného, měly by tyto tabulky mít vyšší prav-

děpodobnosti úmrtí, než bude skutečná úmrtnost.

Provádění těchto úprav může mít dva důvody:

1. vytvoření implicitní bezpečnostní rezervy v případě špatného ocenění zdravot-

ního stavu

2. použitím těchto pravděpodobností by mohla pojišťovna úplně zrušit nebo velmi

výrazně snížit své nároky na oceňování zdravotního stavu.

Postupem dle druhého bodu by sice pojišťovna zdražila pojistné, na druhou stranu

by mohla vzít do pojištění i skupiny rizikovějších osob (a tyto osoby o tato pojištění

většinou mívají zájem, protože mívají problém sjednat pojištění za standardních pod-

mínek). V současnosti je navíc kladen větší důraz na to, aby pojištění bylo bezplatnou

součástí nějakých služeb. V těchto případech je pak třeba, aby tyto výpočty byly co

nejjednodušší. Na druhou stranu zde nevadí, že pojistné je dražší, než by muselo být,

protože je schováno.
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V současné době si už i mladší osoby sjednávájí kapitálová pojištění, aby mohly

uplatnit daňové odpočty. Díky tomu též vzrostla průměrná doba trvání pojištění

a tím i větší nárok na oceňování zdravotních stavů a jiných parametrů. Jde o to, že

vstoupí-li do pojištění např. dvacetiletý člověk, tak vzhledem k tomu, že populace

je obecně více náchylnější k nemocem, zvláště civilizačním, je docela možné, že tato

osoba v 50 letech zemře např. na infarkt.

2.2 Projekce a selekce

Při konstrukci výše uvedených tabulek by měla být zohledněna selekce (resp. její

nepřítomnost ve výše popsaných případech) a také projekce - pojišťovny např. v sou-

časnosti prodávají úvěry s automatickým pojištěním (ať už „klasickéÿ spotřebitelské

nebo tzv. revolvingové), které mohou zvláště ve druhém případě trvat mnoho desítek

let.

Jako podkladová data byla použita stejná data jako v článku Cipra (1998, [3])

a dokonce i první krok týkající se regresních odhadů byl pro první pracovní interpolaci

použit stejný jako ve zmiňovaném článku. Dále byla použita skutečná data z praxe

pojišťovny.

Vliv selekce se bude zohledňovat až v dalších částech tohoto textu, zde bude zatím

proveden pouze první krok, tj. tvorba generačních tabulek.

2.2.1 Zdroje dat - historické úmrtnostní tabulky

Vzhledem k dlouhé době, za kterou jsou úmrtnostní tabulky získávány, byla různá

i doba, za kterou byly hodnoty v těchto tabulkách zjišťovány. Zhruba do roku 1990

se jednalo vždy o cca 10 let, které odpovídaly datům sčítání osob (s jednou výjimkou

roku 1939). Přibližně od roku 1990 jsou pak vydávány úmrtnostní tabulky každoročně.

Zdrojovými daty jsou tedy úmrtnostní tabulky (pro muže i pro ženy) z následujících

let: 1899− 1902, 1909− 12, 1920− 22, 1929− 32, 1949− 51, 1960− 61, 1971, 1981,
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2002.

Úmrtnostní tabulky z let 2000 a 2001 existují, ale nakonec nebyly použity.
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2.2.2 Regresní přímky

Vzhledem k obecnosti postupu zmíněného v článku Cipra (1998, [3]) byl zvolen

stejný postup, který vedl ke stejným výsledkům:

Bylo provedeno regresní proložení přirozených logaritmů pravděpodobností úmrtí

pro jednotlivé vstupní věky s využitím klasického modelu lineární regrese s nekore-

lovanými homoskedastickými rezidui. Za tímto účelem byl použit software Microsoft

Excel a jeho funkce LINREGRESE. Příslušné regresní přímky lze zapsat vždy pro

pevně zvolený věk mužů x jako:

ln qx(t) ∼ B(x)− F (x)t, t = 1899, . . . , 2002 (2.1)

(obdobně pro ženy) a nakonec se dospěje k regresním koeficientům F (x) (resp. F (y)).

Kdyby byl proveden stejný postup pro posledních 13 let (tj. z let 1990 až 2002),

dospělo by se k jiným koeficientům. Odhadnuté regresní koeficienty pro delší a kratší

období jsou v Tab. (2.1) (resp. v Tab. (2.2) pro ženy) a Grafu (2.1) (resp. v Grafu (2.2)

pro ženy); odhady pro kratší období jsou více rozkolísané. Důvodem tohoto rozkolísání

jsou mj. velké změny v úmrtnosti od roku 1990 (i z důvodu společenských změn) a

také to, že se jedná o kratší období (pouze 10 let).

Vzhledem k závislosti regresních odhadů na použitém období vzniká otázka, se kterým

obdobím tedy pracovat. Podobně jako v práci Cipra (1998, [3]) se zvolí kompromis: za

základ se vezmou hodnoty F (x) pro delší období a vynásobí se vhodnými zvolenými

koeficienty rx (resp. ry):

rx =



0, 62 , 0 ≤ x ≤ 40

0, 62 + 0, 03.(x− 40) , 41 ≤ x ≤ 50

0, 82 + 0, 02.(x− 50) , 51 ≤ x ≤ 61

1, 04 , 62 ≤ x ≤ 82

1, 06 + 0, 01.(x− 82) , 83 ≤ x ≤ 103

(2.2)

ry =



0, 61 , 0 ≤ y ≤ 50

0, 61 + 0, 015.(y − 50) , 51 ≤ y ≤ 60

0, 775 , 61 ≤ y ≤ 80

0, 775 + 0, 015.(y − 80) , 81 ≤ y ≤ 95

1 , 96 ≤ x ≤ 103 .

(2.3)
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Poté se ještě výsledné hodnoty upraví tak, aby výsledné koeficienty G(x) (resp. G(y))

splňovaly následující podmínky:

- posloupnosti G(x) a G(y) by s rostoucím věkem x a y měly být nerostoucí, aby

modelu (2.1) odpovídaly s věkem narůstající pravděpodobnosti úmrtí

- pro posloupnosti G(x) a G(y) by měl platit vztah G(x) ≤ G(y), aby v modelu

(2.1) zůstávala úmrtnost žen nižší než úmrtnost mužů

Pro muže byly upraveny hodnoty pro věky 16 − 20 a 65 − 81 (včetně). Porovnání
s hodnotami F (x) je uvedeno v Grafu (2.1); vlastní hodnoty jsou pak v Tab. (2.1).

Graf 2.1: Průběh regresních koeficientů F (x) a upravených koeficientů G(x)

Fx(103), Fx(13), Fx(103)*rx, G(x)
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Tabulka 2.1: Regresní koeficienty pro muže

x Fx(103) Fx(13) rx Gx rx Fx(103)

0 0,243113 0,118894 0,62 0,158553 0,150730

1 0,255731 0,027033 0,62 0,158553 0,158553

2 0,241400 0,025463 0,62 0,149668 0,149668

3 0,236870 0,044847 0,62 0,146860 0,146860

4 0,224500 0,063611 0,62 0,139190 0,139190

5 0,207610 0,054995 0,62 0,128718 0,128718

6 0,193344 0,041665 0,62 0,119873 0,119873

7 0,185954 0,046607 0,62 0,115292 0,115292

8 0,176718 0,044258 0,62 0,109565 0,109565

9 0,176921 0,059726 0,62 0,109691 0,109691

10 0,170812 0,060824 0,62 0,105904 0,105904

11 0,162864 0,055772 0,62 0,100976 0,100976

12 0,155516 0,049813 0,62 0,096420 0,096420

13 0,149574 0,049328 0,62 0,092736 0,092736

14 0,145584 0,053101 0,62 0,090262 0,090262

15 0,139891 0,050918 0,62 0,086733 0,086733

16 0,124744 0,023424 0,62 0,077341 0,077341

17 0,117674 0,014320 0,62 0,077341 0,072958

18 0,115456 0,014241 0,62 0,077341 0,071582

19 0,114146 0,014462 0,62 0,077341 0,070771

20 0,117109 0,024144 0,62 0,077341 0,072608

21 0,119487 0,031839 0,62 0,074082 0,074082

22 0,118415 0,027949 0,62 0,073417 0,073417

23 0,116411 0,021750 0,62 0,072175 0,072175

24 0,115757 0,021498 0,62 0,071770 0,07177

25 0,115351 0,022082 0,62 0,071518 0,071518

26 0,114133 0,021695 0,62 0,070763 0,070763

27 0,114660 0,027143 0,62 0,071089 0,071089

28 0,113216 0,027764 0,62 0,070194 0,070194

29 0,110138 0,026022 0,62 0,068285 0,068285

30 0,108430 0,028543 0,62 0,067226 0,067226

31 0,106422 0,029512 0,62 0,065981 0,065981

32 0,104588 0,030825 0,62 0,064844 0,064844

33 0,105208 0,038180 0,62 0,065229 0,065229

34 0,104529 0,044063 0,62 0,064808 0,064808

35 0,101481 0,046650 0,62 0,062918 0,062918

36 0,097246 0,047228 0,62 0,060293 0,060293

37 0,091352 0,045769 0,62 0,056638 0,056638

38 0,086328 0,043265 0,62 0,053523 0,053523

39 0,082708 0,042784 0,62 0,051279 0,051279

40 0,078794 0,041460 0,62 0,048852 0,048852

41 0,075263 0,040452 0,65 0,048921 0,048921

42 0,071109 0,040294 0,68 0,048354 0,048354

43 0,066858 0,041404 0,71 0,047470 0,047470

44 0,062902 0,042000 0,74 0,046547 0,046547

45 0,059543 0,044721 0,77 0,045848 0,045848

46 0,055261 0,043447 0,80 0,044209 0,044209

47 0,051687 0,042116 0,83 0,042900 0,042900

48 0,048657 0,039736 0,86 0,041845 0,041845

49 0,045650 0,036184 0,89 0,040629 0,040629

50 0,043013 0,032905 0,92 0,039572 0,039572

51 0,041106 0,031740 0,84 0,034529 0,034529

52 0,039589 0,032509 0,86 0,034047 0,034047

53 0,037901 0,032988 0,88 0,033353 0,033353

54 0,036927 0,035485 0,90 0,033234 0,033234

55 0,035612 0,036444 0,92 0,032763 0,032763

56 0,034755 0,037764 0,94 0,032670 0,032670

57 0,033661 0,037498 0,96 0,032315 0,032315

58 0,032129 0,035702 0,98 0,031486 0,031486

59 0,031360 0,035293 1,00 0,031360 0,031360

60 0,030330 0,034946 1,02 0,030937 0,030937

Pokračování na další straně . . .
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Tabulka 2.1: Regresní koeficienty pro muže (pokrač.)

x Fx(103) Fx(13) rx Gx rx Fx(103)

61 0,029649 0,034953 1,04 0,030835 0,030835

62 0,029467 0,035965 1,04 0,030646 0,030646

63 0,029239 0,036794 1,04 0,030408 0,030408

64 0,028679 0,036678 1,04 0,029826 0,029826

65 0,029253 0,039304 1,04 0,029826 0,030424

66 0,028780 0,039387 1,04 0,029826 0,029931

67 0,028679 0,040344 1,04 0,029826 0,029826

68 0,028500 0,040425 1,04 0,029826 0,029640

69 0,028498 0,039994 1,04 0,029826 0,029638

70 0,028734 0,038860 1,04 0,029826 0,029883

71 0,029376 0,037493 1,04 0,029826 0,030551

72 0,028838 0,033015 1,04 0,029826 0,029991

73 0,028860 0,030636 1,04 0,029826 0,030015

74 0,028285 0,028766 1,04 0,029826 0,029417

75 0,027814 0,028102 1,04 0,029826 0,028927

76 0,028137 0,029398 1,04 0,029826 0,029263

77 0,028046 0,029443 1,04 0,029826 0,029168

78 0,027940 0,029756 1,04 0,029826 0,029058

79 0,028115 0,030508 1,04 0,029826 0,029240

80 0,027292 0,028510 1,04 0,029826 0,028383

81 0,027311 0,030802 1,04 0,029826 0,028403

82 0,027125 0,031522 1,04 0,028210 0,028210

83 0,026137 0,030686 1,07 0,027967 0,027967

84 0,025480 0,029037 1,08 0,027518 0,027518

85 0,024946 0,028377 1,09 0,027191 0,027191

86 0,024009 0,027993 1,10 0,026410 0,026410

87 0,022900 0,027542 1,11 0,025419 0,025419

88 0,021753 0,027075 1,12 0,024364 0,024364

89 0,020357 0,026590 1,13 0,023004 0,023004

90 0,018962 0,026087 1,14 0,021616 0,021616

91 0,017503 0,025562 1,15 0,020129 0,020129

92 0,015994 0,025015 1,16 0,018553 0,018553

93 0,014444 0,024443 1,17 0,016899 0,016899

94 0,012862 0,023846 1,18 0,015177 0,015177

95 0,011257 0,023221 1,19 0,013396 0,013396

96 0,009638 0,022567 1,20 0,011566 0,011566

97 0,008012 0,021883 1,21 0,009695 0,009695

98 0,006430 0,021168 1,22 0,007845 0,007845

99 0,004776 0,020422 1,23 0,005875 0,005875

100 0,003253 0,019644 1,24 0,004034 0,004034

101 0,001660 0,018834 1,25 0,002075 0,002075

102 0,000115 0,017994 1,26 0,000145 0,000145

103 -0,001374 0,016493 1,27 -0,001745 -0,001745

34



Pro ženy byly upraveny hodnoty pro věky 0− 2, 7− 10, 13− 25, 47− 61 a 66− 67
(včetně). Průběh hodnotG(y) a porovnání s hodnotami F (y) je uvedeno v Grafu (2.2);

vlastní hodnoty jsou pak uvedeny v Tab. (2.2).

Graf 2.2: Průběh regresních koeficientů F (y) a upravených koeficientů G(y)

Fy(103), Fy(13), Fy(103)*ry, G(y)
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Tabulka 2.2: Regresní koeficienty pro ženy

y Fy(103) Fy(13) ry Gy ry Fy(103)

0 0,239940 0,098622 0,61 0,158553 0,146363

1 0,270164 0,042282 0,61 0,158553 0,164800

2 0,242668 0,022445 0,61 0,151952 0,148027

3 0,249102 0,062585 0,61 0,151952 0,151952

4 0,240672 0,074144 0,61 0,146810 0,146810

5 0,233584 0,079113 0,61 0,142486 0,142486

6 0,213900 0,044388 0,61 0,130479 0,130479

7 0,196585 0,018399 0,61 0,120245 0,119917

8 0,191445 0,021549 0,61 0,120245 0,116782

9 0,189092 0,027816 0,61 0,120245 0,115346

10 0,192332 0,044381 0,61 0,120245 0,117323

11 0,197123 0,060378 0,61 0,120245 0,120245

12 0,194651 0,054236 0,61 0,118737 0,118737

13 0,184884 0,027490 0,61 0,118129 0,112779

14 0,184559 0,030989 0,61 0,118129 0,112581

15 0,179779 0,026872 0,61 0,118129 0,109665

16 0,175512 0,025977 0,61 0,118129 0,107062

17 0,173013 0,027237 0,61 0,118129 0,105538

18 0,174733 0,036621 0,61 0,118129 0,106587

19 0,177881 0,041518 0,61 0,118129 0,108507

20 0,184030 0,050752 0,61 0,118129 0,112258

21 0,184018 0,040498 0,61 0,118129 0,112251

22 0,184939 0,033425 0,61 0,118129 0,112813

23 0,185389 0,024990 0,61 0,118129 0,113087

24 0,186455 0,023298 0,61 0,118129 0,113738

25 0,192093 0,036586 0,61 0,118129 0,117177

26 0,193654 0,041563 0,61 0,118129 0,118129

27 0,193070 0,041989 0,61 0,117773 0,117773

28 0,189878 0,038166 0,61 0,115826 0,115826

29 0,183483 0,027928 0,61 0,111925 0,111925

30 0,175300 0,022286 0,61 0,106933 0,106933

31 0,173679 0,033018 0,61 0,105944 0,105944

32 0,170290 0,038589 0,61 0,103877 0,103877

33 0,167981 0,041833 0,61 0,102468 0,102468

34 0,159837 0,028014 0,61 0,097501 0,097501

35 0,154468 0,022349 0,61 0,094225 0,094225

36 0,146865 0,015253 0,61 0,089588 0,089588

37 0,141348 0,017875 0,61 0,086223 0,086223

38 0,138120 0,028265 0,61 0,084253 0,084253

39 0,133033 0,031489 0,61 0,081150 0,081150

40 0,124904 0,025056 0,61 0,076192 0,076192

41 0,119317 0,025808 0,61 0,072783 0,072783

42 0,113395 0,025591 0,61 0,069171 0,069171

43 0,108299 0,027459 0,61 0,066062 0,066062

44 0,104017 0,030644 0,61 0,063450 0,063450

45 0,099765 0,032487 0,61 0,060857 0,060857

46 0,095317 0,032047 0,61 0,058143 0,058143

47 0,091736 0,031875 0,61 0,057353 0,055959

48 0,089498 0,032494 0,61 0,057353 0,054594

49 0,086561 0,028673 0,61 0,057353 0,052802

50 0,084232 0,024857 0,61 0,057353 0,051381

51 0,082454 0,022334 0,63 0,057353 0,051534

52 0,080963 0,021186 0,64 0,057353 0,051816

53 0,078997 0,018691 0,66 0,057353 0,051743

54 0,078330 0,020463 0,67 0,057353 0,052481

55 0,076068 0,018394 0,69 0,057353 0,052107

56 0,074986 0,019597 0,70 0,057353 0,052490

57 0,074948 0,023480 0,72 0,057353 0,053588

58 0,074730 0,025858 0,73 0,057353 0,054553

59 0,074567 0,027333 0,75 0,057353 0,055552

60 0,074584 0,029113 0,76 0,057353 0,056684

Pokračování na další straně . . .
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Tabulka 2.2: Regresní koeficienty pro ženy (pokrač.)

y Fy(103) Fy(13) ry Gy ry Fy(103)

61 0,073599 0,028791 0,78 0,057353 0,057039

62 0,074004 0,032325 0,78 0,057353 0,057353

63 0,072873 0,032235 0,78 0,056477 0,056477

64 0,071303 0,031534 0,78 0,055259 0,055259

65 0,069950 0,031095 0,78 0,054212 0,054212

66 0,068729 0,030550 0,78 0,053838 0,053265

67 0,068699 0,033730 0,78 0,053838 0,053242

68 0,069468 0,040620 0,78 0,053838 0,053838

69 0,068285 0,043352 0,78 0,052921 0,052921

70 0,066960 0,044895 0,78 0,051894 0,051894

71 0,065019 0,040804 0,78 0,050389 0,050389

72 0,063446 0,034770 0,78 0,049171 0,049171

73 0,061918 0,027338 0,78 0,047987 0,047987

74 0,059819 0,021267 0,78 0,046359 0,046359

75 0,057526 0,017946 0,78 0,044583 0,044583

76 0,055651 0,018380 0,78 0,043129 0,043129

77 0,054130 0,020210 0,78 0,041951 0,041951

78 0,052191 0,022393 0,78 0,040448 0,040448

79 0,050085 0,024189 0,78 0,038816 0,038816

80 0,047517 0,024675 0,78 0,036825 0,036825

81 0,044897 0,024155 0,79 0,035468 0,035468

82 0,042404 0,023194 0,81 0,034135 0,034135

83 0,039818 0,021896 0,82 0,032650 0,032650

84 0,037032 0,020764 0,84 0,030922 0,030922

85 0,034047 0,019478 0,85 0,028940 0,028940

86 0,030974 0,018175 0,87 0,026793 0,026793

87 0,027888 0,016927 0,88 0,025419 0,024542

88 0,024768 0,015667 0,90 0,024364 0,022167

89 0,021630 0,014400 0,91 0,023004 0,019683

90 0,018491 0,013129 0,93 0,021616 0,017104

91 0,015362 0,011859 0,94 0,020129 0,014440

92 0,012258 0,010595 0,96 0,018553 0,011707

93 0,009196 0,009344 0,97 0,016899 0,008920

94 0,006190 0,008110 0,99 0,015177 0,006097

95 0,003258 0,006902 1,00 0,013396 0,003258

96 0,000419 0,005726 1,00 0,011566 0,000419

97 -0,002306 0,004592 1,00 0,009695 -0,002306

98 -0,004897 0,003508 1,00 0,007845 -0,004897

99 -0,007332 0,002484 1,00 0,005875 -0,007332

100 -0,009591 0,001530 1,00 0,004034 -0,009591

101 -0,011711 0,000661 1,00 0,002075 -0,011711

102 -0,013626 -0,000121 1,00 0,000145 -0,013626

103 -0,015315 -0,000799 1,00 -0,001745 -0,015315
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2.2.3 Bazická tabulka a zohlednění selekce

Bazická tabulka bude sloužit jako základní (referenční) tabulka, od ní se budou od-

víjet všechny ostatní. Při její tvorbě lze postupovat mnoha způsoby mj. zmiňovanými

v článku Schmithals, Schütz (1995, [17]). Tento postup byl též použit v článku Cipra

(1998, [3]), resp. v knize Cipra (1999, [4]).

Redukční koeficient selektivnosti důchodových kmenů by měl být odhadnut na zá-

kladě skutečných hodnot konkrétní pojišťovny, resp. vzhledem k požadavku na velikost

kmenů na základě hodnot všech pojišťoven na trhu (tj. např. přes asociaci pojišťoven).

Přirozený odhadový postup pro odhad redukčního koeficientu selektivnosti fx ve vě-

ku x spočívá v aplikaci vzorce

fx =
∑

t Tx(t)∑
t qx(t)Lx(t)

, (2.4)

kde Tx(t) je skutečný počet zemřelých ve věku x a v kalendářním roce t (tj. počet

zemřelých pozorovaných v uvažovaném vzorku dat), Lx(t) je skutečný počet žijících

ve věku x a v kalendářním roce t a konečně qx(t) je tabulková pravděpodobnost

úmrtí ve věku x a v kalendářním roce t (tj. pravděpodobnost převzatá z globálních

úmrtnostních tabulek). Obdobně se postupuje v případě koeficientu fy pro ženy. Ve

vztahu typu (2.4) se zřejmě dává do poměru skutečná úmrtnost v kmeni a odpovídající

tabulková úmrtnost v celé populaci.

V tomto konkrétním případě byla použita data z Komerční pojišťovny, a. s., z let

1998 až 2003. Vzhledem k omezenému objemu dat byl výpočet proveden pouze pro

věky 20 − 70 let s tím, že zbylé hodnoty byly interpolovány (jednalo se celkem o
cca 136 000 „člověkorokůÿ). Křivka vznikla proložením skutečných hodnot lineárním

trendem a výsledná rovnice je:

fKP
x = fKP

y =


0, 44 , 0 ≤ x ≤ 20

0, 56− 0, 006 x , 21 ≤ x ≤ 64

0, 17 , 65 ≤ x ≤ 103 .

(2.5)

Vzhledem k tomu, že se jedná o malý vzorek dat, byla dále použita data z článku

Cipra (1998, [3]), resp. data, na která se tento článek odkazuje. Jedná se o redukční

koeficienty selektivnosti důchodových kmenů odhadnuté pomocí vztahu (2.7) v rámci

konstrukce úmrtnostní tabulky DAV-Sterbetafel 1994 R na základě dat za období
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1967 − 1992 poskytnutých zajišťovnou Münich Re, která se týkají celkem 367 000
„člověkorokůÿ pro muže a 442 000 pro ženy.

Na základě těchto dat byla určena hodnota

fMR
x = fMR

y =



0, 9 , 0 ≤ x ≤ 20

0, 9− 0, 010(x− 20) , 21 ≤ x ≤ 29

0, 8 , 30 ≤ x ≤ 50

0, 8− 0, 020(x− 50) , 51 ≤ x ≤ 59

0, 6 , 60 ≤ x ≤ 65

0, 6 + 0, 015(x− 65) , 66 ≤ x ≤ 74

0, 75 , 75 ≤ x ≤ 103 .

(2.6)

Dále vzhledem k tomu, že ani jedny z dat určujících fKP
x nebo fMR

x nejsou to,

co by bylo žádoucí, je třeba najít vhodnou lineární kombinaci těchto dat. Důvodem

nevhodnosti je to, že data z Komerční pojišťovny jsou sice pro kapitálová pojištění,

ve kterých je důležitým a sledovaným parametrem riziko úmrtí, ale je jich relativně

málo. Data z Münich Re jsou naopak pro důchody, kde je důležitým a sledovaným

parametrem riziko přežití (tj. opak požadovaného), ale výběrový vzorek je pro změnu

větší, což je ze statistického hlediska vhodnější.

Tato lineární kombinace se provede proložením křivky, která bude probíhat mezi

oběma křivkami fKP
x nebo fMR

x a která bude jejich váženým průměrem. Jako váha

byl vybrán počet člověkoroků v obou výběrech, tj. je zcela zřejmé, že data z Münich

Re budou převažovat, budou však korigována daty z Komerční pojišťovny.

Postup je následující: jako počet člověkoroků z Münich Re se vezme průměr hodnot

pro muže a ženy, který činí (367 000+442 000)/2 = 404 500. Dále se tato váha použije

v následujícím vztahu:

fx =
136 000 fKP

x + 404 500 fMR
x

136 000 + 404 500
. (2.7)

Průběh křivek původních fx (přímo z dat, neupravených, v Grafu (2.3) označených

jako fx init), upravených fKP
x , fMR

x a výsledné křivky fx je zachycen v Grafu (2.3),

vlastní hodnoty jsou pak v Tab. (2.3).

Příslušné bazické úmrtnosti qB
x (2002) = fx · qx(2002) představují mezikrok pro

konstrukci výsledných generačních úmrtnostních tabulek.
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Graf 2.3: Koeficienty selekce fx

Koeficienty selekce - fx_init, fx_MR, fx_KP, fx
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Tabulka 2.3: Koeficienty selekce

x fx(init) fKPx fMRx fx

0 0,440 0,90 0,784255

1 0,440 0,90 0,784255

2 0,440 0,90 0,784255

3 0,440 0,90 0,784255

4 0,440 0,90 0,784255

5 0,440 0,90 0,784255

6 0,440 0,90 0,784255

7 0,440 0,90 0,784255

8 0,440 0,90 0,784255

9 0,440 0,90 0,784255

10 0,440 0,90 0,784255

11 0,440 0,90 0,784255

12 0,440 0,90 0,784255

13 0,440 0,90 0,784255

14 0,440 0,90 0,784255

15 0,440 0,90 0,784255

16 0,440 0,90 0,784255

17 0,440 0,90 0,784255

18 0,440 0,90 0,784255

19 0,440 0,90 0,784255

20 0,701533 0,440 0,90 0,784255

21 0,838637 0,434 0,89 0,775262

22 0,671841 0,428 0,88 0,766268

23 0,000000 0,422 0,87 0,757275

24 0,318479 0,416 0,86 0,748281

25 0,829735 0,410 0,85 0,739288

26 0,233793 0,404 0,84 0,730294

27 0,428629 0,398 0,83 0,721301

28 0,189831 0,392 0,82 0,712307

29 0,169078 0,386 0,81 0,703314

30 0,332617 0,380 0,80 0,694320

31 0,775634 0,374 0,80 0,692810

Pokračování na další straně . . .
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Tabulka 2.3: Koeficienty selekce (pokrač.)

x fx(init) fKPx fMRx fx

32 0,318110 0,368 0,80 0,691301

33 0,000000 0,362 0,80 0,689791

34 0,166507 0,356 0,80 0,688281

35 0,000000 0,350 0,80 0,686772

36 0,331942 0,344 0,80 0,685262

37 0,306585 0,338 0,80 0,683752

38 0,254699 0,332 0,80 0,682242

39 0,357108 0,326 0,80 0,680733

40 0,118069 0,320 0,80 0,679223

41 0,229582 0,314 0,80 0,677713

42 0,320460 0,308 0,80 0,676204

43 0,000000 0,302 0,80 0,674694

44 0,096269 0,296 0,80 0,673184

45 0,248610 0,290 0,80 0,671674

46 0,216976 0,284 0,80 0,670165

47 0,191029 0,278 0,80 0,668655

48 0,124187 0,272 0,80 0,667145

49 0,217611 0,266 0,80 0,665636

50 0,149973 0,260 0,80 0,664126

51 0,286929 0,254 0,78 0,647648

52 0,244983 0,248 0,76 0,631171

53 0,104569 0,242 0,74 0,614694

54 0,193415 0,236 0,72 0,598216

55 0,104206 0,230 0,70 0,581739

56 0,195731 0,224 0,68 0,565262

57 0,223100 0,218 0,66 0,548784

58 0,276625 0,212 0,64 0,532307

59 0,350496 0,206 0,62 0,515830

60 0,152870 0,200 0,60 0,499352

61 0,311708 0,194 0,60 0,497843

62 0,138810 0,188 0,60 0,496333

63 0,000000 0,182 0,60 0,494823

64 0,196675 0,176 0,60 0,493314

65 0,000000 0,170 0,60 0,491804

66 0,411039 0,170 0,51 0,424450

67 0,170 0,53 0,435675

68 0,170 0,54 0,446901

69 0,170 0,56 0,458127

70 0,170 0,57 0,469352

71 0,170 0,59 0,480578

72 0,170 0,60 0,491804

73 0,170 0,62 0,503030

74 0,170 0,63 0,514255

75 0,170 0,75 0,604061

76 0,170 0,75 0,604061

77 0,170 0,75 0,604061

78 0,170 0,75 0,604061

79 0,170 0,75 0,604061

80 0,170 0,75 0,604061

81 0,170 0,75 0,604061

82 0,170 0,75 0,604061

83 0,170 0,75 0,604061

84 0,170 0,75 0,604061

85 0,170 0,75 0,604061

86 0,170 0,75 0,604061

87 0,170 0,75 0,604061

88 0,170 0,75 0,604061

89 0,170 0,75 0,604061

90 0,170 0,75 0,604061

91 0,170 0,75 0,604061

92 0,170 0,75 0,604061

Pokračování na další straně . . .
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Tabulka 2.3: Koeficienty selekce (pokrač.)

x fx(init) fKPx fMRx fx

93 0,170 0,75 0,604061

94 0,170 0,75 0,604061

95 0,170 0,75 0,604061

96 0,170 0,75 0,604061

97 0,170 0,75 0,604061

98 0,170 0,75 0,604061

99 0,170 0,75 0,604061

100 0,170 0,75 0,604061

101 0,170 0,75 0,604061

102 0,170 0,75 0,604061

103 0,170 0,75 0,604061

2.2.4 Stanovení bezpečnostní přirážky vzhledem k riziku sta-

tistického odhadu

Poslední krok při tvorbě nových upravených pravděpodobností úmrtí lze provést

např. postupem zmiňovaným v článku Cipra (1998, [3]) (resp. v článku Loebus (1994,

[15])).

Jedná se o postup doporučovaný kanadskými pojistnými matematiky. Podle tohoto

postupu by pravděpodobnosti úmrtí měly tvar

qcB
x = qB

x (2002) +
c

ex(2002)
, (2.8)

kde qB
x (2002) je bazická pravděpodobnost úmrtí z předchozí kapitoly 2.2.3, ex(2002)

vychází ze standardní definice střední délky života (v roce 2002), tj. očekávaná zbýva-

jící doba života osoby ve věku x (lx je počet žijících osob ve věku x, viz ekvivalentně

kapitola 4.2.4)

ex(2002) =
∑103

k=x lk
lx

− 1
2

, (2.9)

a c je vhodně zvolená konstanta (v praxi se doporučuje hodnota 0, 015 pro velmi

bezpečnou přirážku).

Tato bezpečnostní konstanta se aplikuje z toho důvodu, že při výpočtech jsou po-

užívány odhadnuté hodnoty, které jsou zatíženy statistickou chybou (odhady jsou

totiž konstruovány na základě jedné realizace dat). Vychází se ze studie, v níž autoři

empiricky zjistili, že použití této bezpečnostní přirážky má výraznější efekt než bez-

pečnostní přirážky založené na statistickém principu intervalu spolehlivosti se spoleh-

livostí 95 %. V literatuře je prezentován pouze výsledek (0, 015), nikoli však zdrojový

text (viz [2]).
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2.2.5 Konstrukce generačních úmrtnostních tabulek

V předchozích kapitolách bylo určeno vše potřebné pro vlastní konstrukci úmrt-

nostních tabulek. Pravděpodobnost úmrtí qx(t) ve věku x a v kalendářním roce t lze

zřejmě spočítat podle vzorce

qx(t) = e−G(x)(t−2002)qcB
x , (2.10)

neboť tento vztah je ekvivalentní se vztahem ln qx(t) = ln qB
x −G(x)(t− 2002), což je

vlastně jen použití modelu (2.1), v němž byl parametr F (x) modifikován na parametr

G(x).

Názornější je ovšem přepis vzorce (2.10) do explicitního generačního tvaru

qτ
x = e−G(x)(x+τ−2002)qcB

x , (2.11)

kde qτ
x je pravděpodobnost úmrtí muže z generačního ročníku τ ve věku x.

2.2.6 Příklad

Průběh těchto nových generačních pravděpodobností úmrtí pro muže a jejich srov-

nání se standardními je znázorněn v Grafu (2.4).
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Graf 2.4: Generační pravděpodobnosti úmrtí pro muže (3 vybrané generace)

Pravděpodobnosti úmrtí qx, qxcB a qxB(tau) - muži
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V Tab. (2.4) jsou pak vypsány hodnoty q1972x , q1962x a q1952x pro mužské generační

ročníky 1972, 1962 a 1952.

Tabulka 2.4: Generační ÚT pro muže (3 vybrané generace)

x qcBx q1972xB q1962xB q1952xB

0 0,003751 0,436380 2,130356 10,400158

1 0,000717 0,071163 0,347410 1,696016

2 0,000436 0,028836 0,128806 0,575353

3 0,000371 0,019575 0,085017 0,369242

4 0,000359 0,013377 0,053808 0,216443

5 0,000389 0,009704 0,035154 0,127346

6 0,000401 0,007126 0,023629 0,078350

7 0,000392 0,005559 0,017607 0,055770

8 0,000366 0,004074 0,012186 0,036451

9 0,000342 0,003423 0,010250 0,030699

10 0,000331 0,002750 0,007931 0,022870

11 0,000336 0,002290 0,006286 0,017254

12 0,000361 0,002050 0,005376 0,014099

13 0,000399 0,001931 0,004882 0,012342

14 0,000447 0,001896 0,004676 0,011532

15 0,000513 0,001884 0,004485 0,010677

16 0,000678 0,002003 0,004340 0,009406

17 0,000796 0,002175 0,004713 0,010215

18 0,000895 0,002265 0,004909 0,010638

19 0,001009 0,002363 0,005122 0,011099

20 0,001049 0,002273 0,004926 0,010675

21 0,001044 0,002033 0,004265 0,008946

22 0,001083 0,001949 0,004061 0,008463

23 0,001067 0,001768 0,003639 0,007488

24 0,001040 0,001599 0,003278 0,006718

25 0,001052 0,001505 0,003076 0,006290

26 0,001053 0,001397 0,002835 0,005752

27 0,001031 0,001276 0,002597 0,005287

28 0,001042 0,001199 0,002418 0,004879

29 0,001046 0,001120 0,002217 0,004389

30 0,001074 0,001074 0,002103 0,004119

31 0,001180 0,001105 0,002138 0,004135

32 0,001237 0,001086 0,002077 0,003973

33 0,001257 0,001034 0,001984 0,003810

34 0,001309 0,001010 0,001931 0,003691

35 0,001330 0,000971 0,001821 0,003417

36 0,001396 0,000973 0,001777 0,003248

37 0,001548 0,001041 0,001835 0,003233

38 0,001689 0,001101 0,001880 0,00321

39 0,001831 0,001154 0,001928 0,003219

40 0,002017 0,001237 0,002017 0,003287

41 0,002259 0,001319 0,002151 0,003508

42 0,002490 0,001394 0,002261 0,003667

43 0,002728 0,001472 0,002366 0,003803

44 0,003098 0,001614 0,002571 0,004096

45 0,003362 0,001690 0,002673 0,004228

46 0,003664 0,001806 0,002810 0,004372

47 0,003988 0,001923 0,002953 0,004535

48 0,004406 0,002075 0,003153 0,004791

49 0,004913 0,002271 0,003409 0,005117

50 0,005436 0,002464 0,003660 0,005436

51 0,005770 0,002794 0,003947 0,005574

52 0,006075 0,002872 0,004038 0,005675

53 0,006375 0,002960 0,004132 0,005768

54 0,006736 0,003034 0,004230 0,005897

55 0,007128 0,003142 0,004360 0,006051

Pokračování na další straně . . .
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Tabulka 2.4: Generační ÚT pro muže (pokrač.)

x qcBx q1972xB q1962xB q1952xB

56 0,007505 0,003210 0,004450 0,006169

57 0,008108 0,003389 0,004681 0,006467

58 0,008753 0,003625 0,004966 0,006804

59 0,009302 0,003746 0,005126 0,007014

60 0,009793 0,003871 0,005275 0,007187

61 0,010430 0,004010 0,005459 0,007430

62 0,011248 0,004219 0,005732 0,007787

63 0,012244 0,004489 0,006084 0,008246

64 0,013386 0,004856 0,006543 0,008817

65 0,014428 0,005080 0,006845 0,009223

66 0,013721 0,004689 0,006318 0,008514

67 0,015011 0,004979 0,006709 0,009041

68 0,016593 0,005342 0,007198 0,009700

69 0,018349 0,005734 0,007726 0,010411

70 0,020262 0,006146 0,008281 0,011159

71 0,022370 0,006585 0,008874 0,011958

72 0,025083 0,007167 0,009658 0,013014

73 0,027963 0,007755 0,010450 0,014082

74 0,031156 0,008387 0,011302 0,015229

75 0,039423 0,010301 0,013880 0,018704

76 0,043078 0,010925 0,014721 0,019837

77 0,046882 0,011540 0,015550 0,020954

78 0,051750 0,012364 0,016661 0,022450

79 0,056481 0,013098 0,017649 0,023783

80 0,062827 0,014141 0,019055 0,025677

81 0,068389 0,014941 0,020133 0,027129

82 0,074674 0,017223 0,022836 0,030278

83 0,081771 0,018572 0,024566 0,032493

84 0,089570 0,020268 0,026688 0,035142

85 0,098089 0,021985 0,028854 0,037870

86 0,107376 0,024468 0,031864 0,041495

87 0,117486 0,027589 0,035574 0,045870

88 0,128470 0,031268 0,039895 0,050901

89 0,140374 0,036129 0,045474 0,057235

90 0,153248 0,041891 0,052000 0,064548

91 0,167131 0,048956 0,059872 0,073222

92 0,182057 0,057628 0,069377 0,083520

93 0,198053 0,068298 0,080872 0,095762

94 0,215131 0,081443 0,094791 0,110327

95 0,233292 0,097666 0,111666 0,127673

96 0,252518 0,117698 0,132130 0,148331

97 0,272773 0,142467 0,156970 0,172949

98 0,294003 0,172454 0,186528 0,201750

99 0,316146 0,210786 0,223541 0,237067

100 0,339157 0,255723 0,266249 0,277209

101 0,363142 0,313400 0,319971 0,326679

102 0,388970 0,384934 0,385492 0,386051

103 0,424824 0,482552 0,474203 0,465998
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Průběh nových generačních pravděpodobností úmrtí pro ženy a jejich srovnání se

standardními je znázorněn v Grafu (2.5).

Graf 2.5: Generační pravděpodobnosti úmrtí pro ženy (3 vybrané generace)

Pravděpodobnosti úmrtí qy, qycB a qyB(tau) - ženy
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V Tab. (2.5) jsou pak vypsány hodnoty q1972y , q1962y a q1952y pro ženské generační

ročníky 1972, 1962 a 1952.

Tabulky pro další generace mužů i žen lze spočítat v souboru uloženém na CD

v příloze (složka GenerationTables).
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Tabulka 2.5: Generační ÚT pro ženy (3 vybrané generace)

y qcBy q1972yB q1962yB q1952yB

0 0,006767 0,787330 3,843656 18,764292

1 0,000735 0,072942 0,356093 1,738404

2 0,000487 0,034292 0,156716 0,716199

3 0,000363 0,021970 0,100406 0,458857

4 0,000368 0,016738 0,072658 0,315406

5 0,000375 0,013232 0,055009 0,228688

6 0,000380 0,008701 0,032080 0,118275

7 0,000378 0,006005 0,019987 0,066523

8 0,000373 0,005255 0,017492 0,058217

9 0,000366 0,004570 0,015211 0,050625

10 0,000363 0,004017 0,013370 0,044499

11 0,000359 0,003524 0,011728 0,039035

12 0,000357 0,003022 0,009908 0,032484

13 0,000357 0,002658 0,008661 0,028224

14 0,000370 0,002447 0,007974 0,025984

15 0,000398 0,002343 0,007635 0,024879

16 0,000441 0,002306 0,007514 0,024487

17 0,000490 0,002274 0,007411 0,024149

18 0,000537 0,002215 0,007218 0,023519

19 0,000570 0,002089 0,006808 0,022185

20 0,000585 0,001906 0,006210 0,020236

21 0,000584 0,001690 0,005508 0,017949

22 0,000583 0,001500 0,004887 0,015925

23 0,000588 0,001345 0,004383 0,014282

24 0,000601 0,001221 0,003980 0,012969

25 0,000615 0,001111 0,003620 0,011797

26 0,000630 0,001010 0,003291 0,010724

27 0,000639 0,000910 0,002956 0,009597

28 0,000651 0,000821 0,002614 0,008324

29 0,000668 0,000747 0,002287 0,007005

30 0,000689 0,000689 0,002008 0,005850

31 0,000717 0,000645 0,001860 0,005365

32 0,000743 0,000604 0,001706 0,004820

33 0,000770 0,000566 0,001578 0,004396

34 0,000806 0,000545 0,001446 0,003834

35 0,000861 0,000538 0,001380 0,003540

36 0,000943 0,000551 0,001350 0,003306

37 0,001038 0,000568 0,001344 0,003184

38 0,001127 0,000575 0,001334 0,003098

39 0,001203 0,000580 0,001305 0,002937

40 0,001277 0,000596 0,001277 0,002737

41 0,001369 0,000615 0,001273 0,002635

42 0,001494 0,000651 0,001301 0,002597

43 0,001641 0,000695 0,001346 0,002606

44 0,001797 0,000739 0,001394 0,002629

45 0,001956 0,000785 0,001443 0,002652

46 0,002132 0,000841 0,001504 0,002690

47 0,002328 0,000878 0,001558 0,002764

48 0,002533 0,000902 0,001601 0,002841

49 0,002739 0,000921 0,001635 0,002901

50 0,002948 0,000936 0,001661 0,002948

51 0,003121 0,000936 0,001661 0,002947

52 0,003309 0,000937 0,001663 0,002951

53 0,003513 0,000939 0,001667 0,002957

54 0,003732 0,000942 0,001672 0,002967

55 0,003987 0,000951 0,001687 0,002993

56 0,004286 0,000965 0,001712 0,003038

57 0,004612 0,000980 0,001740 0,003087

58 0,004950 0,000994 0,001763 0,003129

59 0,005297 0,001004 0,001782 0,003161

60 0,005651 0,001011 0,001794 0,003184

Pokračování na další straně . . .
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Tabulka 2.5: Generační ÚT pro ženy (pokrač.)

y qcBy q1972yB q1962yB q1952yB

61 0,006160 0,001041 0,001847 0,003278

62 0,006692 0,001068 0,001895 0,003362

63 0,007286 0,001130 0,001988 0,003497

64 0,007968 0,001217 0,002115 0,003676

65 0,008748 0,001312 0,002256 0,003879

66 0,008472 0,001220 0,002090 0,003580

67 0,009596 0,001309 0,002243 0,003843

68 0,010910 0,001410 0,002416 0,004140

69 0,012449 0,001581 0,002683 0,004555

70 0,014207 0,001782 0,002995 0,005032

71 0,016119 0,002042 0,003380 0,005595

72 0,018181 0,002305 0,003769 0,006163

73 0,020528 0,002607 0,004213 0,006808

74 0,023261 0,003025 0,004809 0,007646

75 0,030179 0,004059 0,006339 0,009900

76 0,033662 0,004629 0,007126 0,010968

77 0,037550 0,005228 0,007953 0,012098

78 0,041881 0,006009 0,009005 0,013495

79 0,046661 0,006965 0,010269 0,015139

80 0,051960 0,008242 0,011911 0,017214

81 0,058621 0,009604 0,013693 0,019523

82 0,065379 0,011080 0,015588 0,021931

83 0,072891 0,012916 0,017903 0,024816

84 0,081225 0,015294 0,020836 0,028386

85 0,090457 0,018416 0,024596 0,032851

86 0,100665 0,022452 0,029351 0,038369

87 0,111925 0,026283 0,033890 0,043698

88 0,124317 0,030258 0,038605 0,049255

89 0,137915 0,035496 0,044677 0,056233

90 0,152791 0,041767 0,051845 0,064355

91 0,169007 0,049505 0,060544 0,074044

92 0,186613 0,059071 0,071113 0,085610

93 0,205643 0,070915 0,083972 0,099432

94 0,226109 0,085598 0,099628 0,115956

95 0,247993 0,103821 0,118703 0,135719

96 0,271245 0,126427 0,141929 0,159331

97 0,295774 0,154480 0,170206 0,187533

98 0,321443 0,188550 0,203937 0,220580

99 0,348074 0,232074 0,246116 0,261008

100 0,375457 0,283093 0,294746 0,306878

101 0,403487 0,348219 0,355519 0,362973

102 0,432538 0,428050 0,428671 0,429292

103 0,469208 0,532968 0,523746 0,514684
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2.2.7 Příklad pojistného

Velmi dobře lze ilustrovat vliv generačních úmrtnostních tabulek na pojistném.

Ovlivněno je zejména pojistné v rizikovém životním pojištění (pojištěným rizikem je

pouze smrt - viz např. kapitola 4.3.5).

Pro toto pojištění bylo spočteno jednorázové i roční pojistné s použitím odpovída-

jících generačních úmrtnostních tabulek. Jedná se tedy o pojistné pro dvacetiletého

muže z jednotlivých generačních ročníků 1952, 1962 a 1972. Tito muži by tedy museli

uzavírat pojištění v letech 1972, 1982 a 1992. Totéž platí ekvivalentně i pro ostatní

věky a ročníky.

Pojištění je vždy uzavíráno do 60 let věku, pojistná částka vyplacená v případě

smrti činí 100 000 Kč.

Jednorázové pojistné pro jednotlivé věky a ročníky tedy činí:

Tabulka 2.6: Jednorázové rizikové nettopojistné pro různé generace

Věk Doba Ročník 1952 Ročník 1962 Ročník 1972

20 40 12 494 7 273 4 289

30 30 8 829 5 681 3 683

40 20 7 472 5 140 3 535

50 10 5 187 3 739 2 690

Roční pojistné pro jednotlivé věky a ročníky tedy činí:

Tabulka 2.7: Roční rizikové nettopojistné pro různé generace

Věk Doba Ročník 1952 Ročník 1962 Ročník 1972

20 40 522 291 168

30 30 427 269 173

40 20 482 327 223

50 10 590 422 302

Z výše uvedených čísel jednoznačně vyplývá, že použití generačních úmrtnostních

tabulek výrazně ovlivní výši pojistného pro osoby z různých generací a má tedy smysl

se touto oblastí zabývat.
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Kapitola 3

Vliv pohlaví na zdravotní

charakteristiky

3.1 Statistiky

Pohlaví je jeden z faktorů ovlivňující různé zdravotní charakteristiky. Jedním z

důvodů jsou samozřejmě biologické odlišnosti (např. ženy nemají prostatu, tj. její

rakovina se jich netýká), ale odlišnosti se projevují i v jiných oblastech. Např. počty

infarktů myokardu u mužů a žen se velmi liší.

Z statistik ukázaných v této kapitole je vidět, že pohlaví je faktorem důležitým a po-

užití unisex tabulek pravděpodobností např. onemocnění nějakou chorobou výpočty

ovlivní. Chování portfolia pak může být obdobné, jako je chování portfolia v Kapitole

5.

Jako první je jedna ze základnějších - průměrná délka života ve vybraných zemích

(zdroj: Central Intelligence Agency (CIA) - The World Factbook 2004):
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Tabulka 3.1: Průměrná délka života žen a mužů ve vybraných zemích (v roce 2004)

Země Ženy Muži Rozdíl

ČR 79 73 6

Dánsko 80 75 5

Egypt 73 68 5

Francie 83 76 7

Irsko 80 75 5

Itálie 83 77 6

Japonsko 85 78 7

J. Korea 80 72 8

Kamerun 47 49 -2

Kanada 84 77 7

Maďarsko 77 68 9

Německo 82 76 6

Nizozemsko 81 76 5

Polsko 79 70 9

Rakousko 82 76 6

Rusko 73 60 13

Slovensko 78 70 8

Švédsko 83 78 5

Švýcarsko 83 78 5

Tanzanie 46 44 2

USA 80 75 5

V. Británie 81 76 5
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Následující statistika ukazuje různé pravděpodobnosti úrazové smrti v závislosti na

věku a pohlaví. Opět je zde je vidět výrazný rozdíl mezi muži a ženami:

Graf 3.1: Pravděpodobnosti úrazové smrti do věku 30 let
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Další statistika ukazuje historii vývoje střední délky života. Je vidět, že doby dožití

žen a mužů se výrazně liší a to po celou dobu - nedochází k žádnému sbližování:

Graf 3.2: Vývoj střední délky života při narození
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Mezi pohlavími jsou též výrazné rozdíly v počtech diagnostikovaných novotvarů

(rakovin). Zde jsou data bez diagnózy C44 - Jiné zhoubné nádory kůže, která se často

vylučuje (zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR):

Graf 3.3: Počty novotvarů v roce 2002

Incidence novotvar ů v roce 2002 podle pohlaví
(bez diagnózy C44 - Jiné zhoubné nádory kůže)
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Zde je podobná statistika - poměr pojišťovaných vážných chorob. Zde jsou opět

vidět rozdíly v jednotlivých pohlavích (zdroj: Ústav zdravotnických informací a sta-

tistiky ČR):

Tabulka 3.2: Poměr výskytu nejčastěji pojišťovaných vážných chorob v české populaci v %

Choroba Muži Ženy

nádorová onemocnění 39 61

mozkové příhody 48 52

infarkt myokardu 63 37
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Další statistikou jsou počty přiznaných invalidných důchodů. Diagnóza, u které je

rozdíl u mužů a žen velmi vysoký je zvýrazněn:

Tabulka 3.3: Počet nově přiznaných plných invalidních důchodů v roce 2001

Třída nemoci Ženy Muži

Novotvary 2 866 2 444

Nemoci endokrinní, výživa 444 729

Poruchy duševní 1 400 1 592

Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů 705 803

Nemoci oběhové soustavy 937 3 975

Nemoci dýchací soustavy 390 793

Nemoci trávicí soustavy 235 425

Nemoci svalové, kosterní a pohybové soustavy 2 027 3 031

Ostatní 281 471

Celkem 9 285 14 263

Opět další podobná statistika, týkající se podílu mužů a žen na celkové pracovní

neschopnosti - jedná se o tzv. průměrné procento pracovní neschopnosti. Průměrné

procento pracovní neschopnosti za rok se vypočítá jako podíl dvou čísel: (počet ka-

lendářních dnů PN pro nemoc a úraz) a (průměrný počet pracovníků nemocensky

pojištěných násobený počtem kalendářních dnů v roce); viz též kapitola 1.2.3. Zde

jsou opět vidět rozdíly v jednotlivých pohlavích (zdroj: Ústav zdravotnických infor-

mací a statistiky ČR):

Tabulka 3.4: Podíl mužů a žen na pracovní neschopnosti v ČR v %

Rok Muži Ženy

2001 46 54

2002 46 54

2003 45 55

V další části práce se zaměříme pouze na rozdíly v úmrtnostech. Napřed budou

vytvořeny úmrtnostní tabulky nezávislé na pohlaví a poté budou tyto tabulky sloužit

k testování dopadů na portfolio pojistných smluv. Totéž by se dalo provést např.

i s pravděpodobnostmi onemocnění apod.
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Kapitola 4

Úmrtnostní tabulky nezávislé

na pohlaví pro ČR

(Unisex tabulky)

4.1 Úvod

Od roku 2003 probíhala v Evropské unii (resp. v některých jejích orgánech zabýva-

jících se zejména sociální oblasti) diskuse týkající se diskriminace žen v pojišťovnictví.

Tato diskriminace se měla týkat především rozdílného přístupu k pojistně-technickým

výpočtům v rámci životního pojištění pro muže a ženy. Výše uvedená diskuse vedla

evropské státy k návrhu směrnice o rovném přístupu (viz Směrnice EU (2004, [6],

resp. [7]), Daňhel (2004, [8])), která by zakazovala rozlišení pohlaví při kalkulaci po-

jistného.

Při přijetí principu rovného přístupu k oběma pohlavím by byly pojišťovny nu-

ceny mimo jiné začít používat v životním pojištění úmrtnostní tabulky, které by byly

nezávislé na pohlaví (po určité přechodné době).

Úmrtnostní tabulky v České republice publikuje každoročně Český statistický úřad

(ČSÚ). Vycházejí z údajů o úmrtnosti v české populaci (zejména z počtů žijících

a zemřelých osob), které jsou publikovány buď jako úplné nebo jako zkrácené (po

pětiletých intervalech). Z úplných dat jsou pak vytvořeny úplné úmrtnostní tabulky

s hodnotami px, qx, lx, Lx, Tx, qx. Zejména hodnoty qx a ex jsou pojišťovnami a penzij-

ními fondy často používány a srovnávány s hodnotami z vlastních tabulek. Hodnota
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ex je také důležitá při stanovování výše daně z výplaty důchodových pojištění, viz

znění zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, týkající se použití této hodnoty

při stanovení daně z příjmu z vypláceného pojistného plnění ve formě doživotního

důchodu.

Vzhledem k výše uvedenému jsme se rozhodli vytvořit „unisexÿ tabulky pro Čes-

kou republiku pro rok 2003 (tj. v době vzniku tohoto textu pro zatím nejaktuálnější

publikovaná data o úmrtnosti v ČR) - viz též Smetana, Cipra (2005, [19] a [20]).

4.2 Metodologie

Historicky používal ČSÚ různé metody pro tvorbu úmrtnostních tabulek, poslední

úpravy metodologie byly provedeny v souvislosti s prací Křikavová (1996, [10]). V této

práci byla navržena modifikace a zjednodušení postupu (zejména odstranění některých

zbytečných interpolací) a tento postup je v ČSÚ v současnosti používán.

Dle výše uvedené práce a s použitím stejných zdrojových dat, která má k dispozici

a publikuje ČSÚ, byla provedena rekonstrukce výše uvedeného postupu k vytvoření

tabulek, ve kterých nejsou pravděpodobnosti úmrtí rozlišeny dle pohlaví. Pro kontrolu,

zda je tento postup shodný s postupem ČSÚ, byla stejná metoda použita na data

týkající se pouze mužů a pouze žen a výsledek byl porovnán s mužskými a ženskými

úmrtnostními tabulkami publikovanými ČSÚ.

4.2.1 Použité pojmy

Pro další výpočty je nejprve nutné vysvětlit dva obecné demografické pojmy, které

jsou dále používány:

střední stav: průměrný počet jedinců za sledované období. Určuje se buď jako počet

obyvatel k polovině sledovaného období (viz dále kapitola 4.2.3) nebo pomocí

počátečního a koncového stavu jako aritmetický průměr, geometrický průměr

apod. Označuje se jako Sx.

soubor zemřelých třetího řádu: počet zemřelých (např.) v roce 2001 v dokonče-

ném věku 2 roky z generací narozených v roce 1998 a 1999. Tento počet se

uvádí ve statistických publikacích jako zemřelí v daném roce podle jednoletých

věkových skupin. Označuje se jako M III
x .
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Výše uvedené parametry jsou často zobrazovány pomocí tzv. Lexisova diagramu

(viz Graf (4.1)), ve kterém jsou na vodorovné ose kalendářní roky a na svislé ose věky.

Každá osa či plocha pak má daný význam - např. u parametru M III je dobře vidět,

že se skládá z částí dvou generačních ročníků (viz definice - jednotlivé ročníky jsou

ony trojúhelníky). Zvýrazněný parametr S je pak počet osob, které jsou naživu na

počátku roku 1999 a zvýrazněný parametr N je počet narozených v roce 1997.

Graf 4.1: Lexisův diagram
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4.2.2 Zdrojová data

Pro ověření a potvrzení správnosti postupu byly výpočty nejprve prováděny na

datech z let 2001 a 2002. Výsledkem jsou unisex tabulky pro rok 2001 a pro rok 2002.

Správnost postupu byla ověřena vlastním výpočtem úmrtnostních tabulek pro muže

a pro ženy pro rok 2001 a pro rok 2002, které byly porovnány s tabulkami ČSÚ.

Následně je popisován postup pro data z roku 2003 (pro roky 2002 a 2001 byl postup

shodný). V případě rozdílu je takový rozdíl zmíněn. Zdrojovými daty byly počty

žijících obyvatel ČR v jednotlivých věcích k 1. 7. 2003 (viz Tab. (4.1)), dále počty

zemřelých v jednotlivých věcích v roce 2003 (opět viz Tab. (4.1)) a počet narozených

v roce 2003. Zdrojové tabulky vždy obsahovaly jak údaje pro muže, tak údaje pro

ženy a součet těchto hodnot.
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Tabulka 4.1: Věkové složení obyvatel ČR podle pohlaví a věku

(k 1. 7. 2003) a počty zemřelých v roce 2003

Věk Sx (žijící k 1. 7. 2003) MIII
x (zemřelí 3. řádu)

celkem muži ženy celkem muži ženy

0 93 270 47 909 45 361 365 207 158

1 92 034 47 285 44 749 34 19 15

2 90 285 46 555 43 730 18 10 8

3 88 689 45 656 43 033 22 11 11

4 88 823 45 550 43 273 15 9 6

5 89 507 45 964 43 543 8 6 2

6 89 820 46 057 43 763 8 5 3

7 92 577 47 517 45 060 14 9 5

8 100 939 51 813 49 126 19 13 6

9 113 354 58 115 55 239 18 9 9

10 120 764 61 978 58 786 12 9 3

11 124 628 64 118 60 510 18 9 9

12 128 854 66 140 62 714 21 13 8

13 128 307 65 599 62 708 29 18 11

14 129 398 66 038 63 360 22 15 7

15 130 503 66 746 63 757 34 24 10

16 130 740 67 064 63 676 38 27 11

17 133 065 68 154 64 911 54 36 18

18 134 675 68 913 65 762 71 56 15

19 135 231 69 197 66 034 91 63 28

20 137 962 70 430 67 532 76 55 21

21 141 203 72 022 69 181 87 68 19

22 146 649 75 108 71 541 102 82 20

23 159 663 81 725 77 938 115 89 26

24 171 015 87 245 83 770 129 100 29

25 175 389 89 284 86 105 109 88 21

26 179 473 91 313 88 160 118 89 29

27 183 768 93 441 90 327 121 88 33

28 186 681 94 945 91 736 124 98 26

29 181 520 92 760 88 760 122 96 26

30 167 107 85 508 81 599 136 109 27

31 154 116 78 572 75 544 103 78 25

32 146 986 74 833 72 153 123 94 29

33 141 567 72 228 69 339 148 105 43

34 135 879 69 395 66 484 152 101 51

35 132 907 67 740 65 167 124 86 38

36 134 283 68 420 65 863 177 127 50

37 138 204 70 378 67 826 178 117 61

38 144 566 73 710 70 856 201 157 44

39 145 294 74 011 71 283 217 147 70

40 135 579 68 792 66 787 212 152 60

41 126 915 64 259 62 656 246 179 67

42 124 784 63 254 61 530 269 182 87

43 123 431 62 587 60 844 286 193 93

44 128 580 64 805 63 775 298 197 101

45 139 424 70 008 69 416 395 268 127

46 147 934 74 123 73 811 495 359 136

47 151 689 75 783 75 906 614 432 182

48 153 549 76 564 76 985 605 406 199

49 154 974 77 073 77 901 688 480 208

50 157 678 78 300 79 378 774 514 260

51 159 986 78 957 81 029 919 648 271

52 159 630 78 597 81 033 1 001 702 299

53 156 298 76 832 79 466 1 022 750 272

54 157 046 77 100 79 946 1 183 810 373

55 162 583 79 619 82 964 1 348 941 407

56 162 672 78 987 83 685 1 425 973 452

57 144 407 69 437 74 970 1 379 956 423

Pokračování na další straně . . .

59



Tabulka 4.1: Věkové složení a počty zemřelých (ČR 2003) (pokrač.)

Věk Sx (žijící k 1. 7. 2003) MIII
x (zemřelí 3. řádu)

celkem muži ženy celkem muži ženy

58 131 916 63 060 68 856 1 458 968 490

59 132 239 63 070 69 169 1 614 1 099 515

60 122 216 57 985 64 231 1 555 1 065 490

61 111 462 52 474 58 988 1 503 1 002 501

62 107 251 50 153 57 098 1 568 1 078 490

63 99 214 45 869 53 345 1 622 1 055 567

64 90 732 41 357 49 375 1 516 955 561

65 85 871 38 849 47 022 1 555 1 013 542

66 82 421 36 882 45 539 1 764 1 153 611

67 81 224 35 823 45 401 1 840 1 173 667

68 81 312 35 509 45 803 1 994 1 224 770

69 81 472 35 230 46 242 2 202 1 331 871

70 82 651 35 262 47 389 2 501 1 561 940

71 83 018 34 732 48 286 2 719 1 560 1 159

72 82 304 33 713 48 591 2 882 1 599 1 283

73 78 974 31 838 47 136 3 074 1 674 1 400

74 74 777 29 553 45 224 3 245 1 710 1 535

75 70 853 27 150 43 703 3 425 1 717 1 708

76 67 486 25 128 42 358 3 778 1 902 1 876

77 64 177 23 265 40 912 3 863 1 856 2 007

78 60 727 21 252 39 475 4 173 1 883 2 290

79 57 584 19 579 38 005 4 174 1 827 2 347

80 53 262 17 693 35 569 4 501 1 890 2 611

81 47 597 15 426 32 171 4 559 1 843 2 716

82 40 258 12 781 27 477 4 258 1 659 2 599

83 30 540 9 477 21 063 3 820 1 399 2 421

84 19 110 5 805 13 305 2 194 806 1 388

85 12 350 3 645 8 705 1 805 618 1 187

86 11 357 3 293 8 064 1 851 642 1 209

87 11 581 3 215 8 366 2 037 643 1 394

88 13 177 3 563 9 614 2 710 838 1 872

89 12 301 3 210 9 091 2 830 824 2 006

90 9 807 2 510 7 297 2 370 674 1 696

91 7 371 1 794 5 577 1 966 580 1 386

92 5 463 1 247 4 216 1 664 439 1 225

93 3 874 864 3 010 1 262 321 941

94 2 680 610 2 070 924 241 683

95 1 652 336 1 316 635 138 497

96 1 127 230 897 449 104 345

97 595 98 497 298 64 234

98 369 78 291 167 35 132

99 171 21 150 92 12 80

100 274 47 227 58 11 47
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4.2.3 Výpočet pravděpodobností úmrtí

Z výše uvedených hodnot proměnnýchM III
x a Sx se spočte specifická míra úmrtnosti

mx = M III
x / Sx. Jako střední stav Sx se používá počet žijících osob k 1. červenci

daného roku (v tomto případě k 1. 7. 2003). Dalším obvyklým krokem je výpočet

pravděpodobností úmrtí qx pomocí tzv. Novoselského formule II. Tento výpočet se

provede pro věky 1 až 86 a tvar formule je qx = 1 − e−mx . ČSÚ se zde sice omezuje

pouze na věky 1 až 85, ale porovnáním s výslednými hodnotami se ukázalo účinnější

zvýšit tento rozsah o jeden rok. Důvodem může být to, že při počítání s celkovými

počty obyvatel jsou čísla vyšší (přibližně dvakrát) než při výpočtech pouze pro muže

či ženy a efekty spojené s vyššími věky se projeví až o něco později (malý počet osob

sloužící jako základ pro výpočty patrně způsobuje větší výchylky v odhadech). Pro

věk 0 se použije modifikovaný výpočet ve tvaru qx = M III
0 /NZ , kde NZ je počet

narozených v roce 2003. Grafické znázornění průběhu těchto prvotních hodnot qx jsou

v Grafu (4.2) (do 70 let) a v Grafu (4.3) (nad 70 let).

Při konstrukci úmrtnostních tabulek je důležitý způsob vyrovnávání pravděpodo-

bností úmrtí qx. Tyto pravděpodobnosti vykazují jednak náhodné výkyvy v celém

rozsahu hodnot a dále výkyvy ve vyšších věcích, způsobené malým počtem osob v da-

ných věkových skupinách. Výsledný výpočet pak závisí na této úpravě. V různých

demografických publikacích se mimo jiné zmiňuje či řeší otázka, které věkové skupiny

označit jako „staršíÿ či „vyšší ročníkyÿ apod. Průběh specifických měr úmrtnosti mx

a pravděpodobností úmrtí qx podle věku má výrazněji odlišný průběh právě ve vyš-

ších věcích. Tím se liší i přístupy k analýze těchto hodnot pro tyto věkové skupiny.

Na základě empirických zkušeností se většinou za „zlomový věkÿ považuje věk 75 let.

Uvádí se například, že výpočet specifických měr úmrtnosti je spolehlivý zhruba do

věku 80 let, kdy se soubory žijících prudce zmenšují vlivem rychle rostoucí úmrtnosti,

a pak dochází k velkým nepravidelnostem. Přibližně od 60 let věku již specifické míry

úmrtnosti mx a pravděpodobnosti úmrtí qx vykazují charakteristické rysy „starších

ročníkůÿ, a proto se údaje pro věky 60 až 80 let (případně se snížením nebo zvýšením

horní hranice) používají k výpočtům parametrů různých modelů (např. matematic-

kých křivek apod.), které se pak ve vyšších ročnících použijí k vyrovnání výkyvů.

K odstranění náhodných uvedených výkyvů v řadě hodnot pravděpodobností qx

se provádí vyrovnávání klouzavými průměry. V tomto konkrétním případě se jedná
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o klouzavé průměry řádu sedm v rozmezí věků 4 až 84 podle vzorce (byla přejata

metodika ČSÚ):

qx =
1
315
(105 qx + 90 (qx−1 + qx+1) + 45 (qx−2 + qx+2)− 30 (qx−3 + qx+3))

Zde jsou tyto vyrovnané hodnoty zobrazeny graficky: pro věky do 70 let je to

Graf (4.2) a pro věky nad 70 let je to Graf (4.3):

Graf 4.2: Počáteční hodnoty qx a klouzavé průměry 7. řádu (do 70 let)
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Postup ČSÚ využívající ještě dvojí interpolaci pro výše spočtené pravděpodobnosti

úmrtí byl zmíněnou prací Křikavová (1996, [10]) modifikován a nyní se používá po-

stup popsaný v této práci a použitý i zde. Hodnoty q0 až q3 jsou vypočteny jako

qx = 1 − e−mx a hodnoty q4 až q85 jsou vypočteny opět jako qx = 1 − e−mx , ale

dále vyrovnány klouzavými průměry sedmého řádu dle výše uvedeného vztahu (pro

vyrovnanou hodnotu q85 však potřebujeme mít spočtenu i hodnotu q88).

Ve věcích 0−85 let se určí pravděpodobnosti dožití px jako px = 1− qx (s výhradou

nevyrovnání prvních čtyř hodnot qx).

Vlivem úmrtí dochází ke zmenšování souboru žijících osob ve vyšších věcích a tím i

větším výkyvům (např. v roce 2002 bylo ve věku 80 let naživu 34 832 žen avšak pouze

17 275 mužů). Proto se v těchto vyšších ročnících používá extrapolace hodnot px tzv.
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Graf 4.3: Počáteční hodnoty qx a klouzavé průměry 7. řádu (nad 70 let)

Počáteční hodnoty q_x a klouzavé pr ůměry 7. řádu (nad 70 let)
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Gompertzovou-Makehamovou formulí (viz např. Cipra (1999, [4]) označovanou často

jako zákon úmrtnosti. Její obecný a v praxi nejvíce osvědčený tvar je

ln px = a+ bcx . (4.1)

Dále se metodou Kinga-Hardyho (Wolff (1970, [24])) stanoví hodnoty parametrů

a, b, c z maximálně dlouhých intervalů mezi věky 60 až 83, tj. věků, kdy již lze

sledovat charakteristický průběh úmrtnosti ve vyšším věku a zároveň ještě nedochází

k výrazným výkyvům vlivem malých počtů úmrtí a žijících jedinců v daných věkových

intervalech. Tyto spočtené parametry se pak použijí k vyrovnání hodnot až do věku

103 let.

V praxi se používají odhady stanovené na základě znalosti hodnot z maximálně

širokých intervalů, které jsou stabilní a maximálně zachovávají veškerou informaci.

Takové odhady jsou v tomto kontextu označovány jako „intervalové odhadyÿ. Po pro-

vedení příslušných výpočtů se ukázalo, že zde dochází k výrazné odchylce, a další

empirická analýza prokázala, že pro výpočty s daty tvořenými součty obou pohlaví

dohromady je lépe výše zmíněný interval 60−83 let posunout o jeden rok, tj. do inter-
valu 61−84. Pokud by se toto posunutí neprovedlo, výsledné hodnoty by neodpovídaly
průměrné hodnotě pro muže a ženy, ale byly by menší.
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Maximální rozsah mají intervaly 61 − 68, 69 − 76 a 77 − 84 let, které se použijí
k výpočtu parametrů a, b, c a následovně pak pro výpočet pravděpodobností dožití

px v intervalu do 103 let. Tento postup se zde nazývá „intervalová metoda odhaduÿ.

Nejprve se určí součty zlogaritmovaných hodnot pravděpodobností přežití px (tzv.

souhrnné body). Pro výše zmíněné intervaly tyto součty vypadají následovně:

R1 =
68∑

i=61

ln pi , R2 =
76∑

i=69

ln pi , R3 =
84∑

i=77

ln pi . (4.2)

Na základě zmiňovaných dat byla spočtena hodnota R1 ve výši −0, 148101, hodnota
R2 ve výši −0, 311180 a hodnota R3 ve výši −0, 733283. Pomocí těchto souhrnných
bodů se poté odhadnou parametry a, b a c. Nejprve se určí pomocný parametr

c8 =
R3 −R2
R2 −R1

(4.3)

a dále se (jednoduchými úpravami) postupně určí parametry v pořadí c, a, b

c = 8
√

c8 , a =
(
R1 −

R2 −R1
c8 − 1

)
/ 8 , b =

(c− 1) (R2 −R1)

c60 (c8 − 1)2
. (4.4)

V posledním vztahu je záměrně ponechána mocnina s exponentem 60, neboť em-

piricky bylo ukázáno, že exponent 61 dává méně přesný výsledek. Pro odhadnuté

parametry a, b, c se vypočítá pravděpodobnost dožití px jako px = ea+bcx
pro x =

75, . . . , 103. Takto vypočítané hodnoty pravděpodobností dožití se označují jako ex-

trapolované hodnoty a značí se rx.

Poté se porovnají absolutní hodnoty rozdílů px − rx mezi věky 76 až 85 let. Od

věku, ve kterém se najde nejmenší absolutní hodnota rozdílu (včetně), se použijí

nové hodnoty rx až do věku 103 let. Do věku takového navázání se přitom použijí

původní hodnoty px a s touto novou řadou se pracuje jako s konečnými px. Takovým

ostrým navázáním ovšem může dojít ke skoku (viz Graf (4.4)). Pak se používá tzv.

vážený přechod, kdy se použijí váhy α ∈ 〈0, 1〉. Pravděpodobnosti přežití se pak naváží
pomocí vztahu α px + (1 − α) rx, kde jsou za α postupně voleny hodnoty 1, 0; 0, 9;

0, 8; . . .; 0, 1 a 0. Vlastní bod navázání je spočten jako aritmetický průměr, tedy pro

α = 0, 5. Konkrétně věk s minimální absolutní hodnotou rozdílu byl u dat z roku 2003

ve věku 77 let, u dat z roku 2002 ve věku 80 let a u dat z roku 2001 ve věku 79 let.

Výřez grafického průběhu hodnot rx, konečných hodnot px vzniklých navázáním rx

a vážených hodnot px je vidět následujícím Grafu (4.4).
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Graf 4.4: Hodnoty rx, px a jejich navázání
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Následně se dopočítají pravděpodobnosti úmrtí qx = 1− px, s nimiž se pak pracuje

jako s konečnými qx. Tyto konečné hodnoty qx bez závislosti na pohlaví a jejich grafické

porovnání s pravděpodobnostmi úmrtí zvlášť pro muže a pro ženy jsou zobrazeny

v Grafu (4.5).
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Graf 4.5: Průběh pravděpodobností úmrtí (logaritmické měřítko)
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4.2.4 Určení dalších parametrů

Po výpočtu pravděpodobností úmrtí a dožití se zvolí standardní postup pro výpočet

dalších hodnot publikovaných ČSÚ. Zvolí se l0 = 100 000, l104 = 0 a pro x = 0,. . . , 103

se dopočítají další sloupce úplné úmrtnostní tabulky. Jedná se o následující parametry:

tabulkový počet dožívajících: vyjadřuje hypotetický počet osob, které se dožijí

věku x let ze 100 000 současně narozených (kořen tabulky - l0) při dané úmrtnosti

ve sledovaném období:

lx = lx−1 · px−1

tabulkový počet zemřelých: vyjadřuje hypotetický počet zemřelých osob v pří-

slušném věku x let; počítá se jako rozdíl dvou po sobě jdoucích tabulkových

počtů dožívajících:

dx = lx − lx+1

tabulkový počet žijících: vyjadřuje hypotetický průměrný počet žijících osob v pří-

slušném věku x let; počítá se (kromě věku 0) jako průměr dvou po sobě jdoucích
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tabulkových počtů dožívajících:

Lx =
lx − lx−1
2

, L0 = l0 −
92
100

d0

počet let života: pomocný ukazatel,který vyjadřuje počet let života, které má ta-

bulková generace (nikoli jednotlivec) v daném věku ještě před sebou; počítá se

jako součet počtu žijících osob Lx od věku x do nejvyššího věku tabulky ω − 1:

Tx =
ω−1∑
i=x

Li

střední délka života: (též naděje dožití) udává počet let, který má naději prožít

osoba právě x-letá při dané úmrtnosti ve sledovaném období. Jedná se o synte-

tický ukazatel, který zobrazuje úmrtnostní poměry ve všech věkových skupinách.

Je počítána jako podíl počtu let života, které má tabulková generace v daném

věku před sebou (Tx) a tabulkového počtu dožívajících (lx):

e0x =
Tx

lx

Výsledná Tab. (4.2) je ve tvaru, v jakém ho publikuje ČSÚ (tuto tabulku spolu

s Grafem (4.5) lze nalézt v souboru uloženém na CD v příloze):
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Tabulka 4.2: ÚT bez rozdílu pohlaví pro ČR v roce 2003

Věk qx px lx dx Lx Tx ex

0 0,003896 0,996104 100 000 390 99 642 7 507 506 75,08

1 0,000369 0,999631 99 610 37 99 592 7 407 865 74,37

2 0,000199 0,999801 99 574 20 99 564 7 308 273 73,40

3 0,000248 0,999752 99 554 25 99 541 7 208 709 72,41

4 0,000144 0,999856 99 529 14 99 522 7 109 168 71,43

5 0,000124 0,999876 99 515 12 99 509 7 009 646 70,44

6 0,000111 0,999889 99 502 11 99 497 6 910 137 69,45

7 0,000140 0,999860 99 491 14 99 484 6 810 640 68,45

8 0,000156 0,999844 99 478 16 99 470 6 711 156 67,46

9 0,000153 0,999847 99 462 15 99 454 6 611 686 66,47

10 0,000134 0,999866 99 447 13 99 440 6 512 232 65,48

11 0,000144 0,999856 99 433 14 99 426 6 412 792 64,49

12 0,000159 0,999841 99 419 16 99 411 6 313 365 63,50

13 0,000191 0,999809 99 403 19 99 394 6 213 954 62,51

14 0,000208 0,999792 99 384 21 99 374 6 114 560 61,52

15 0,000243 0,999757 99 364 24 99 352 6 015 186 60,54

16 0,000301 0,999699 99 339 30 99 325 5 915 835 59,55

17 0,000434 0,999566 99 310 43 99 288 5 816 510 58,57

18 0,000521 0,999479 99 267 52 99 241 5 717 222 57,59

19 0,000584 0,999416 99 215 58 99 186 5 617 981 56,62

20 0,000619 0,999381 99 157 61 99 126 5 518 796 55,66

21 0,000638 0,999362 99 095 63 99 064 5 419 669 54,69

22 0,000677 0,999323 99 032 67 98 999 5 320 606 53,73

23 0,000716 0,999284 98 965 71 98 930 5 221 607 52,76

24 0,000706 0,999294 98 894 70 98 859 5 122 677 51,80

25 0,000678 0,999322 98 825 67 98 791 5 023 818 50,84

26 0,000655 0,999345 98 758 65 98 725 4 925 027 49,87

27 0,000632 0,999368 98 693 62 98 662 4 826 301 48,90

28 0,000689 0,999311 98 630 68 98 597 4 727 640 47,93

29 0,000693 0,999307 98 563 68 98 528 4 629 043 46,97

30 0,000706 0,999294 98 494 70 98 459 4 530 515 46,00

31 0,000770 0,999230 98 425 76 98 387 4 432 055 45,03

32 0,000891 0,999109 98 349 88 98 305 4 333 668 44,06

33 0,000932 0,999068 98 261 92 98 215 4 235 363 43,10

34 0,001059 0,998941 98 170 104 98 118 4 137 148 42,14

35 0,001128 0,998872 98 066 111 98 010 4 039 030 41,19

36 0,001190 0,998810 97 955 117 97 897 3 941 020 40,23

37 0,001294 0,998706 97 839 127 97 775 3 843 123 39,28

38 0,001395 0,998605 97 712 136 97 644 3 745 348 38,33

39 0,001471 0,998529 97 576 144 97 504 3 647 704 37,38

40 0,001664 0,998336 97 432 162 97 351 3 550 200 36,44

41 0,001898 0,998102 97 270 185 97 178 3 452 849 35,50

42 0,002075 0,997925 97 085 201 96 985 3 355 672 34,56

43 0,002262 0,997738 96 884 219 96 774 3 258 687 33,63

44 0,002457 0,997543 96 665 237 96 546 3 161 912 32,71

45 0,002887 0,997113 96 427 278 96 288 3 065 366 31,79

46 0,003326 0,996674 96 149 320 95 989 2 969 078 30,88

47 0,003775 0,996225 95 829 362 95 648 2 873 089 29,98

48 0,004092 0,995908 95 467 391 95 272 2 777 441 29,09

49 0,004481 0,995519 95 077 426 94 864 2 682 169 28,21

50 0,004984 0,995016 94 651 472 94 415 2 587 305 27,34

51 0,005569 0,994431 94 179 524 93 917 2 492 891 26,47

52 0,006146 0,993854 93 654 576 93 367 2 398 974 25,62

53 0,006803 0,993197 93 079 633 92 762 2 305 607 24,77

54 0,007411 0,992589 92 446 685 92 103 2 212 845 23,94

55 0,008035 0,991965 91 761 737 91 392 2 120 742 23,11

56 0,008848 0,991152 91 023 805 90 621 2 029 350 22,29

57 0,009794 0,990206 90 218 884 89 776 1 938 729 21,49

58 0,010835 0,989165 89 334 968 88 850 1 848 953 20,70

59 0,011855 0,988145 88 366 1 048 87 842 1 760 103 19,92

60 0,012701 0,987299 87 319 1 109 86 764 1 672 261 19,15

Pokračování na další straně . . .
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Tabulka 4.2: ÚT bez rozdílu pohlaví pro ČR v roce 2003 (pokrač.)

Věk qx px lx dx Lx Tx ex

61 0,013648 0,986352 86 210 1 177 85 621 1 585 496 18,39

62 0,014606 0,985394 85 033 1 242 84 412 1 499 875 17,64

63 0,015542 0,984458 83 791 1 302 83 140 1 415 463 16,89

64 0,016973 0,983027 82 489 1 400 81 789 1 332 323 16,15

65 0,018593 0,981407 81 089 1 508 80 335 1 250 534 15,42

66 0,020329 0,979671 79 581 1 618 78 772 1 170 200 14,70

67 0,022394 0,977606 77 963 1 746 77 090 1 091 428 14,00

68 0,024599 0,975401 76 217 1 875 75 280 1 014 337 13,31

69 0,026835 0,973165 74 342 1 995 73 345 939 058 12,63

70 0,029368 0,970632 72 347 2 125 71 285 865 713 11,97

71 0,032000 0,968000 70 223 2 247 69 099 794 428 11,31

72 0,034875 0,965125 67 976 2 371 66 790 725 328 10,67

73 0,038510 0,961490 65 605 2 526 64 342 658 538 10,04

74 0,043607 0,956393 63 079 2 751 61 703 594 196 9,42

75 0,049164 0,950836 60 328 2 966 58 845 532 493 8,83

76 0,055572 0,944428 57 362 3 188 55 768 473 648 8,26

77 0,062002 0,937998 54 174 3 359 52 495 417 880 7,71

78 0,069350 0,930650 50 815 3 524 49 053 365 385 7,19

79 0,077875 0,922125 47 291 3 683 45 450 316 332 6,69

80 0,087533 0,912467 43 608 3 817 41 700 270 882 6,21

81 0,098729 0,901271 39 791 3 929 37 827 229 182 5,76

82 0,110622 0,889378 35 863 3 967 33 879 191 355 5,34

83 0,123058 0,876942 31 896 3 925 29 933 157 476 4,94

84 0,136856 0,863144 27 971 3 828 26 057 127 543 4,56

85 0,152136 0,847864 24 143 3 673 22 306 101 487 4,20

86 0,169021 0,830979 20 470 3 460 18 740 79 181 3,87

87 0,187635 0,812365 17 010 3 192 15 414 60 441 3,55

88 0,208100 0,791900 13 818 2 876 12 380 45 027 3,26

89 0,230532 0,769468 10 943 2 523 9 681 32 646 2,98

90 0,255035 0,744965 8 420 2 147 7 346 22 965 2,73

91 0,281699 0,718301 6 273 1 767 5 389 15 619 2,49

92 0,310587 0,689413 4 506 1 399 3 806 10 230 2,27

93 0,341733 0,658267 3 106 1 062 2 575 6 424 2,07

94 0,375130 0,624870 2 045 767 1 661 3 848 1,88

95 0,410717 0,589283 1 278 525 1 015 2 187 1,71

96 0,448377 0,551623 753 338 584 1 172 1,56

97 0,487916 0,512084 415 203 314 588 1,41

98 0,529063 0,470937 213 113 156 274 1,29

99 0,571460 0,428540 100 57 72 117 1,17

100 0,614656 0,385344 43 26 30 46 1,06

101 0,658114 0,341886 17 11 11 16 0,96

102 0,701218 0,298782 6 4 4 5 0,84

103 1,000000 0,000000 2 1 1 1 0,63

4.3 Aplikace výsledků v komerčním pojištění

Pomocí výsledných parametrů lze provést výpočty a následné porovnání hodnot pro

různé pojistné produkty. Byly zvoleny tři základní produkty, na kterých je nejvíce vi-

dět rozdíl při použití či nepoužití pohlaví jako rizikového faktoru: smíšené životní

pojištění, (dočasné) rizikové životní pojištění a důchodové pojištění. Pro porovnání

byly použity zejména hodnoty nettopojistného a nettorezervy (nettohodnoty byly

zvoleny z toho důvodu, že nákladové parametry se liší u každé pojišťovny a nettohod-

69



noty pro ilustraci postačují). Při výpočtech byla aplikována technická úroková míra

v maximální možné výši dané zákonem číslo 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, resp.

jeho prováděcí vyhláškou číslo 303/2004 Sb., která ji stanovuje na hodnotě 2,4 %

p. a. Výpočty byly realizovány standardním způsobem pomocí komutačních čísel (viz

následující kapitolu 4.3.3).

Následující Tab. (4.3) - Tab. (4.8) prezentují hodnoty nettopojistného pro uvedené

vstupní věky a doby trvání pojištění a také jejich poměr vůči odpovídajícím hodnotám

pro muže a ženy. Doba trvání pojištění do 60 let (resp. věk nápadu důchodu 60 let)

byla použita vzhledem k tomu, že v současné době pojišťovny navrhují sjednávat

životní pojištění do věku 60 let, aby bylo možno optimálně využít daňových odpočtů,

pokud o ně má pojistník zájem.

Pojistné „uniÿ znamená nettopojistné s použitím úmrtnostní tabulky nezávislé na

pohlaví (U), pojistné „mužiÿ (M) a „ženyÿ (F) představuje nettopojistné pro muže

a ženy. „Poměr U/Mÿ a „Poměr U/Fÿ jsou poměry mezi těmito hodnotami vyjád-

řené v procentech. Pro ilustraci jsou zde přidány ještě poslední sloupce s poměrem

nettopojistného mezi muži a ženami. Procentní hodnoty jsou vždy zaokrouhleny na

dvě desetinná místa.

4.3.1 Nettopojistné a nettorezervy

Nettopojistné je pojistné, které by mělo stačit na pokrytí rizika v pojištění, ke

kterému se vztahuje. Jde-li např. o pojištění pouze smrti, toto pojistné plně kryje

riziko smrti, jedná-li se o pojištění smrti nebo dožití, toto pojistné stačí na pokrytí

toho, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění v případě smrti pojištěného nebo v případě

toho, že pojištěný se dožije konce pojištění.

S provozováním pojištění jsou však spojeny též náklady. Ty spotřebovává pojiš-

ťovna např. na výplatu provizí zprostředkovatelům pojištění, nájmy budov, mzdy

zaměstnanců, tisky dopisů, provoz IT a jiných systémů atd. Tyto náklady se proje-

vují v tom, že pojišťovna nevyžaduje za pojistnou ochranu nettopojistné, ale vyšší

částku, tzv. bruttopojistné. To se spočítá tak, že k hodnotě nettopojistného se při-

čte určitá částka. Tato částka je spočtena pomocí nákladových parametrů, které se

vyjadřují jako určité procento z pojistné částky nebo nettopojistného.

Základními parametry jsou parametry α - na počáteční náklady (spojené se sjedná-

ním pojištění - provize, zavedení do systému, tisk pojistné smlouvy a pojistky apod.),
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β - na správní náklady (na správu pojištění - změny, zasílání informací apod.), γ -

inkasní náklady (spojené s inkasem pojistného), δ - na výplatu důchodu (je-li v tom

pojištění vyplácen).

Nákladové parametry se u každé pojišťovny liší a také bývají „tajenyÿ, mj. z důvodů

konkurenčních. Proto je dále uváděno a srovnáváno pouze nettopojistné.

4.3.2 Základní druhy pojištění

Smíšené životní pojištění

Smíšené (kapitálové) životní pojištění je pojištění s následujícími vlastnostmi:

- pojištění trvá předem stanovenou dobu, kterou určí pojistník (ten, kdo uzavírá

s pojistitelem (tj. pojišťovnou) pojistnou smlouvu)

- pojistnou událostí je smrt pojištěného nebo dožije-li se pojištěný konce pojistné

doby (podle toho, co nastane dříve)

- v případě pojistné události je jednorázově vyplacena sjednaná pojistná částka

- pojistné je placeno běžně (v těchto příkladech ročně, ale lze i pololetně, čtvrt-

letně nebo měsíčně) nebo jednorázově

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je pojištění s následujícími vlastnostmi:

- pojištění trvá předem stanovenou dobu, kterou určí pojistník

- pojistnou událostí je pouze smrt pojištěného, která nastane za dobu trvání po-

jištění. V případě, že se pojištěný dožije konce pojistné doby, pojistná smlouva

je ukončena a nic není vyplaceno.

- v případě pojistné události (tj. smrti pojištěného) je jednorázově vyplacena sjed-

naná pojistná částka

- pojistné je placeno běžně (v těchto příkladech ročně, ale lze i pololetně, čtvrt-

letně nebo měsíčně) nebo jednorázově
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Důchodové životní pojištění

Důchodové pojištění je pojištění s následujícími vlastnostmi:

- pojištění trvá předem stanovenou dobu, kterou určí pojistník. Většinou jde o

trvání do nějakého (předem stanoveného) věku, který se nazývá věk nápadu

důchodu.

- pojistnou událostí je dožití se pojištěného věku nápadu důchodu

- v případě pojistné události (tj. od okamžiku nápadu důchodu) začne být pojiš-

těnému vyplácen předem určený doživotní měsíční důchod

- zemře-li pojištěný před datem nápadu důchodu, pojištění bez náhrady končí

- pojistné je placeno běžně (v těchto příkladech ročně, ale lze i pololetně, čtvrt-

letně nebo měsíčně) nebo jednorázově

4.3.3 Použité vzorce

Pro přesnější vyjádření a popis pojištění bude dobré vyjádřit nettopojistné a net-

torezervu pomocí komutačních čísel. Pro smíšené pojištění, kde pojistnou událostí je

smrt pojištěného nebo jeho dožití se konce pojištění, je nettopojistné rovno:

Px,n =
Mx+n −Mx +Dx+n

Nx −Nx+n

. (4.5)

Nettorezerva smíšeného pojištění pak je rovna:

tVx,n = 1 − Dx

Dx+t

· Nx+t −Nx+n

Nx −Nx+n

. (4.6)

Nettopojistné rizikového pojištění, kde pojistnou událostí je pouze smrt pojiště-

ného, lze pomocí komutačních čísel vyjádřit následovně:

Px,n =
Mx+n −Mx

Nx −Nx+n

. (4.7)

Nettorezerva rizikového pojištění je pak rovna:

tVx,n =
Mx+t −Mx+n

Dx+t

− Mx −Mx+n

Dx+t

· Nx+t −Nx+n

Nx −Nx+n

. (4.8)
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Nettopojistné důchodového pojištění, kde od okamžiku dožití se předem daného

věku je pojištěnému vyplácen doživotní důchod, lze pak pomocí komutačních čísel

vyjádřit:

Px,n =
Nx+k

Nx −Nx+n

. (4.9)

Nettorezerva důchodového pojištění je pak rovna (jedná se o odložený doživotní

důchod):

tVx,n =


Nx+n

Dx+t
· Nx−Nx+t

Nx−Nx+n
pro t < n

Nx+t

Dx+t
pro t ≥ n

(4.10)

4.3.4 Smíšené životní pojištění

V Tab. (4.3) je uvedeno jednorázové nettopojistné a v Tab. (4.4) je uvedeno roční

nettopojistné. Všechny hodnoty jsou počítány pro pojistnou částku pro případ smrti

nebo dožití ve výši 100 000 Kč a zaokrouhleny na celé koruny:

Tabulka 4.3: Porovnání jednorázového nettopojistného - unisex, muži a ženy (smíšené pojištění)

Věk Doba JP - uni JP - muži JP - ženy Poměr U/M Poměr U/F Poměr M/F

20 40 40 065 Kč 40 617 Kč 39 492 Kč 98,64 % 101,45 % 102,85 %

30 30 50 381 Kč 50 876 Kč 49 871 Kč 99,03 % 101,02 % 102,02 %

40 20 63 364 Kč 63 792 Kč 62 930 Kč 99,33 % 100,69 % 101,37 %

50 10 79 476 Kč 79 715 Kč 79 241 Kč 99,70 % 100,30 % 100,60 %

Tabulka 4.4: Porovnání ročního nettopojistného - unisex, muži a ženy (smíšené pojištění)

Věk Doba RP - uni RP - muži RR - ženy Poměr U/M Poměr U/F Poměr M/F

20 40 1 567 Kč 1 603 Kč 1 530 Kč 97,73 % 102,42 % 104,80 %

30 30 2 380 Kč 2 427 Kč 2 332 Kč 98,03 % 102,06 % 104,10 %

40 20 4 054 Kč 4 129 Kč 3 979 Kč 98,17 % 101,88 % 103,78 %

50 10 9 076 Kč 9 211 Kč 8 947 Kč 98,54 % 101,44 % 102,95 %

Obecně lze říci, že u smíšeného pojistného vliv úmrtnostních tabulek není vý-

znamný, zejména jedná-li se o jednorázové pojistné: potřeba dosáhnout na konci po-

jištění na cílovou pojistnou částku převáží riziko smrti.

Pro další srovnání jsou také uvedeny grafy zobrazující průběh jednotlivých netto-

rezerv jednorázového a běžného pojištění (Graf (4.6) a Graf (4.7)):
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Graf 4.6: Nettorezerva smíšeného jednorázového pojištění
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Graf 4.7: Nettorezerva smíšeného běžného pojištění
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4.3.5 Rizikové životní pojištění

V Tab. (4.5) je uvedeno jednorázové nettopojistné a v Tab. (4.6) je uvedeno roční

nettopojistné. Všechny hodnoty jsou počítány pro pojistnou částku pro případ smrti

ve výši 100 000 Kč a zaokrouhleny na celé koruny.

Tabulka 4.5: Porovnání jednorázového nettopojistného - unisex, muži a ženy (rizikové pojištění)

Věk Doba JP - uni JP - muži JP - ženy Poměr U/M Poměr U/F Poměr M/F

20 40 5 863 Kč 8 262 Kč 3 599 Kč 72,17 % 165,68 % 229,58 %

30 30 6 860 Kč 9 443 Kč 4 229 Kč 72,65 % 162,20 % 223,27 %

40 20 7 594 Kč 10 461 Kč 4 712 Kč 72,59 % 161,17 % 222,03 %

50 10 6 701 Kč 9 361 Kč 4 100 Kč 71,58 % 163,43 % 228,31 %

Tabulka 4.6: Porovnání ročního nettopojistného - unisex, muži a ženy (rizikové pojištění)

Věk Doba RP - uni RP - muži RR - ženy Poměr U/M Poměr U/F Poměr M/F

20 40 233 Kč 326 Kč 139 Kč 71,51 % 167,27 % 233,92 %

30 30 324 Kč 451 Kč 198 Kč 71,92 % 163,87 % 227,84 %

40 20 486 Kč 677 Kč 298 Kč 71,74 % 163,08 % 227,32 %

50 10 765 Kč 1 082 Kč 463 Kč 70,74 % 165,30 % 233,65 %

U tohoto typu pojištění lze říci, že použití úmrtnostních tabulek nezávislých na

pohlaví výrazně zdraží pojistné pro ženy a naopak zlevní pojistné pro muže. V praxi

by se však zřejmě použily hodnoty pravděpodobností úmrtí, které by pojistné pro

muže snížily pouze částečně a spíše by zdražily pojistné pro ženy téměř na úroveň

mužů (i vzhledem k tomu, že pojišťovna neví, jaký bude poměr mužů a žen v jejím

pojistném kmeni).

Pro další srovnání jsou také uvedeny grafy zobrazující průběh jednotlivých netto-

rezerv jednorázového a běžného pojištění (Graf (4.8) a Graf (4.9)).
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Graf 4.8: Nettorezerva rizikového jednorázového pojištění
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Graf 4.9: Nettorezerva rizikového běžného pojištění
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4.3.6 Důchodové životní pojištění

V Tab. (4.7) je uvedeno jednorázové nettopojistné a v Tab. (4.8) je uvedeno roční

nettopojistné. Všechny hodnoty jsou počítány pro roční důchod vyplácený ve výši

12 000 Kč a zaokrouhleny na celé koruny. Věk nápadu důchodu (tj. věk, od kterého

se doživotní důchod začne vyplácet) je vždy 60 let.

Tabulka 4.7: Porovnání jednorázového nettopojistného - unisex, muži a ženy (důchodové pojištění)

Věk Doba JP - uni JP - muži JP - ženy Poměr U/M Poměr U/F Poměr M/F

20 40 58 629 Kč 50 595 Kč 71 864 Kč 115,88 % 81,58 % 70,40 %

30 30 74 821 Kč 64 791 Kč 91 382 Kč 115,48 % 81,88 % 70,90 %

40 20 95 880 Kč 83 397 Kč 116 564 Kč 114,97 % 82,26 % 71,55 %

50 10 125 114 Kč 110 017 Kč 150 445 Kč 113,72 % 83,16 % 73,13 %

Tabulka 4.8: Porovnání ročního nettopojistného - unisex, muži a ženy (důchodové pojištění)

Věk Doba RP - uni RP - muži RR - ženy Poměr U/M Poměr U/F Poměr M/F

20 40 2 293 Kč 1 997 Kč 2 784 Kč 114,81 % 82,36 % 71,74 %

30 30 3 534 Kč 3 091 Kč 4 272 Kč 114,33 % 82,72 % 72,35 %

40 20 6 134 Kč 5 398 Kč 7 370 Kč 113,62 % 83,23 % 73,25 %

50 10 14 287 Kč 12 712 Kč 16 986 Kč 112,40 % 84,12 % 74,84 %

U tohoto typu pojištění se nejvíce projevuje skutečnost, že se počítá s pravděpodob-

nostmi úmrtí až do vysokých věků (tj. efekt snížení či zvýšení pravděpodobností úmrtí

v důsledku toho, že se nepoužije pohlaví jako vstupní parametr). Je třeba zdůraznit,

že tyto efekty jsou zde ale samozřejmě opačné než v ostatních případech.

Pro další srovnání jsou také uvedeny grafy zobrazující průběh jednotlivých netto-

rezerv jednorázového a běžného pojištění (Graf (4.10) a Graf (4.11)).
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Graf 4.10: Nettorezerva důchodového jednorázového pojištění
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Graf 4.11: Nettorezerva důchodového běžného pojištění
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4.3.7 Porovnání pravděpodobností úmrtí a očekávaných dob

života pro jednotlivé věky

Pro větší názornost je zde přímo tabulka s číselným vyjádřením jednotlivých hodnot

(pro vzájemné porovnání):

Tabulka 4.9: Porovnání úmrtí a očekávaných dob dožití

Věk (x) qx (muži) uni qx (uni) qy (ženy) ex (muži) uni ex (uni) ey (ženy)

0 0,004292 0,003896 0,003462 72,03 75,08 78,51

1 0,000402 0,000369 0,000335 71,34 74,37 77,78

2 0,000215 0,000199 0,000183 70,37 73,40 76,81

3 0,000241 0,000248 0,000256 69,38 72,41 75,82

4 0,000162 0,000144 0,000126 68,40 71,43 74,84

5 0,000148 0,000124 0,000098 67,41 70,44 73,85

6 0,000154 0,000111 0,000065 66,42 69,45 72,86

7 0,000174 0,000140 0,000103 65,43 68,45 71,86

8 0,000192 0,000156 0,000118 64,44 67,46 70,87

9 0,000183 0,000153 0,000122 63,45 66,47 69,88

10 0,000152 0,000134 0,000114 62,47 65,48 68,89

11 0,000160 0,000144 0,000127 61,48 64,49 67,89

12 0,000188 0,000159 0,000128 60,49 63,50 66,90

13 0,000232 0,000191 0,000149 59,50 62,51 65,91

14 0,000279 0,000208 0,000134 58,51 61,52 64,92

15 0,000318 0,000243 0,000164 57,53 60,54 63,93

16 0,000423 0,000301 0,000173 56,54 59,55 62,94

17 0,000609 0,000434 0,000250 55,57 58,57 61,95

18 0,000727 0,000521 0,000304 54,60 57,59 60,96

19 0,000826 0,000584 0,000331 53,64 56,62 59,98

20 0,000908 0,000619 0,000318 52,69 55,66 59,00

21 0,000948 0,000638 0,000314 51,73 54,69 58,02

22 0,001039 0,000677 0,000297 50,78 53,73 57,04

23 0,001110 0,000716 0,000303 49,83 52,76 56,06

24 0,001090 0,000706 0,000306 48,89 51,80 55,07

25 0,001022 0,000678 0,000320 47,94 50,84 54,09

26 0,000984 0,000655 0,000314 46,99 49,87 53,11

27 0,000945 0,000632 0,000309 46,04 48,90 52,12

28 0,001041 0,000689 0,000322 45,08 47,93 51,14

29 0,001067 0,000693 0,000303 44,13 46,97 50,16

30 0,001102 0,000706 0,000293 43,17 46,00 49,17

31 0,001172 0,000770 0,000350 42,22 45,03 48,19

32 0,001287 0,000891 0,000479 41,27 44,06 47,20

33 0,001283 0,000932 0,000567 40,32 43,10 46,22

34 0,001454 0,001059 0,000648 39,37 42,14 45,25

35 0,001491 0,001128 0,000750 38,43 41,19 44,28

Pokračování na další straně . . .

79



Tabulka 4.9: Porovnání úmrtí a očekávaných dob dožití (pokrač.)

Věk (x) qx (muži) uni qx (uni) qy (ženy) ex (muži) uni ex (uni) ey (ženy)

36 0,001640 0,001190 0,000722 37,48 40,23 43,31

37 0,001807 0,001294 0,000759 36,55 39,28 42,34

38 0,001945 0,001395 0,000824 35,61 38,33 41,37

39 0,002084 0,001471 0,000835 34,68 37,38 40,41

40 0,002360 0,001664 0,000945 33,75 36,44 39,44

41 0,002610 0,001898 0,001165 32,83 35,50 38,48

42 0,002828 0,002075 0,001300 31,91 34,56 37,52

43 0,002987 0,002262 0,001518 31,00 33,63 36,57

44 0,003278 0,002457 0,001621 30,09 32,71 35,63

45 0,003996 0,002887 0,001767 29,19 31,79 34,68

46 0,004631 0,003326 0,002016 28,31 30,88 33,74

47 0,005307 0,003775 0,002242 27,44 29,98 32,81

48 0,005643 0,004092 0,002545 26,58 29,09 31,88

49 0,006123 0,004481 0,002854 25,73 28,21 30,96

50 0,006849 0,004984 0,003147 24,88 27,34 30,05

51 0,007910 0,005569 0,003279 24,05 26,47 29,14

52 0,008792 0,006146 0,003570 23,24 25,62 28,24

53 0,009821 0,006803 0,003873 22,44 24,77 27,34

54 0,010555 0,007411 0,004368 21,66 23,94 26,44

55 0,011444 0,008035 0,004766 20,88 23,11 25,56

56 0,012443 0,008848 0,005447 20,12 22,29 24,68

57 0,013826 0,009794 0,006032 19,37 21,49 23,81

58 0,015349 0,010835 0,006674 18,63 20,70 22,95

59 0,016774 0,011855 0,007355 17,91 19,92 22,10

60 0,018152 0,012701 0,007760 17,21 19,15 21,26

61 0,019671 0,013648 0,008251 16,52 18,39 20,42

62 0,020753 0,014606 0,009187 15,84 17,64 19,59

63 0,021891 0,015542 0,010046 15,17 16,89 18,77

64 0,024025 0,016973 0,010991 14,50 16,15 17,95

65 0,026493 0,018593 0,012048 13,84 15,42 17,14

66 0,029222 0,020329 0,013095 13,20 14,70 16,35

67 0,031888 0,022394 0,014789 12,59 14,00 15,56

68 0,035040 0,024599 0,016414 11,98 13,31 14,78

69 0,037945 0,026835 0,018315 11,40 12,63 14,02

70 0,041088 0,029368 0,020582 10,83 11,97 13,27

71 0,044238 0,032000 0,023043 10,27 11,31 12,54

72 0,047570 0,034875 0,025970 9,73 10,67 11,83

73 0,050980 0,038510 0,029602 9,19 10,04 11,13

74 0,056862 0,043607 0,033530 8,65 9,42 10,45

75 0,063082 0,049164 0,037859 8,14 8,83 9,80

76 0,069718 0,055572 0,043398 7,66 8,26 9,16

77 0,076309 0,062002 0,048550 7,20 7,71 8,56

78 0,083552 0,069350 0,054530 6,75 7,19 7,97

79 0,091665 0,077875 0,061979 6,32 6,69 7,40

Pokračování na další straně . . .
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Tabulka 4.9: Porovnání úmrtí a očekávaných dob dožití (pokrač.)

Věk (x) qx (muži) uni qx (uni) qy (ženy) ex (muži) uni ex (uni) ey (ženy)

80 0,100781 0,087533 0,070026 5,91 6,21 6,86

81 0,110775 0,098729 0,081302 5,51 5,76 6,33

82 0,121760 0,110622 0,090649 5,14 5,34 5,85

83 0,133817 0,123058 0,101731 4,78 4,94 5,38

84 0,147031 0,136856 0,111370 4,44 4,56 4,94

85 0,161490 0,152136 0,131265 4,12 4,20 4,49

86 0,177283 0,169021 0,148687 3,81 3,87 4,10

87 0,194496 0,187635 0,169407 3,53 3,55 3,72

88 0,213217 0,208100 0,191412 3,26 3,26 3,38

89 0,233527 0,230532 0,215940 3,01 2,98 3,06

90 0,255498 0,255035 0,243163 2,77 2,73 2,77

91 0,279193 0,281699 0,273232 2,55 2,49 2,50

92 0,304660 0,310587 0,306259 2,35 2,27 2,25

93 0,331927 0,341733 0,342304 2,16 2,07 2,03

94 0,360997 0,375130 0,381355 1,98 1,88 1,82

95 0,391843 0,410717 0,423308 1,82 1,71 1,63

96 0,424401 0,448377 0,467945 1,67 1,56 1,47

97 0,458567 0,487916 0,514914 1,53 1,41 1,32

98 0,494186 0,529063 0,563714 1,40 1,29 1,18

99 0,531053 0,571460 0,613682 1,28 1,17 1,06

100 0,568907 0,614656 0,663999 1,16 1,06 0,96

101 0,607427 0,658114 0,713704 1,03 0,96 0,85

102 0,646236 0,701218 0,761739 0,85 0,84 0,74

103 1,000000 1,000000 1,000000 0,5 0,63 0,5
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4.4 Jiné možnosti výpočtu unisex hodnot qx

Způsob výpočtu pravděpodobností úmrtí nezávislých na pohlaví uvedený v před-

chozí kapitole 4.3 je možný pouze tehdy, jsou-li známa zdrojová data (v tomto případě

ta, která používá ČSÚ).

Nejsou-li tato data známa, pojišťovna může postupovat jiným způsobem, např.

kombinovat přímo pojistné nebo úmrtnostní tabulky. Několik takových postupů, včet-

ně výpočtů a důsledky výsledků, bude dále ukázáno.

4.4.1 Kombinace výsledného pojistného

Jedná se o velmi jednoduchý postup, spočívající v pouhé lineární kombinaci pojist-

ného pro muže a ženu. Při různých vahách pak lze dosáhnout různé výše pojistného

v intervalu mezi pojistným pro muže a ženu. Příklady jednorázového a ročního po-

jistného jsou v níže uvedených tabulkách. Všechny hodnoty jsou opět počítány pro

pojistnou částku pro případ smrti a dožití ve výši 100 000 Kč (resp. roční důchod ve

výši 12 000 Kč) a zaokrouhleny na celé koruny.

Tabulka 4.10: Porovnání jednorázového nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené
pojistné (smíšené pojištění)

Věk Doba JP - uni JP - muži JP - ženy M/F 30 % M/F 50 % M/F 70 %

20 40 40 065 Kč 40 617 Kč 39 492 Kč 39 829 Kč 40 054 Kč 40 279 Kč

30 30 50 381 Kč 50 876 Kč 49 871 Kč 50 172 Kč 50 373 Kč 50 574 Kč

40 20 63 364 Kč 63 792 Kč 62 930 Kč 63 189 Kč 63 361 Kč 63 534 Kč

50 10 79 476 Kč 79 715 Kč 79 241 Kč 79 383 Kč 79 478 Kč 79 573 Kč

Tabulka 4.11: Porovnání ročního nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené pojistné
(smíšené pojištění)

Věk Doba RP - uni RP - muži RP - ženy M/F 30 % M/F 50 % M/F 70 %

20 40 1 567 Kč 1 603 Kč 1 530 Kč 1 552 Kč 1 566 Kč 1 581 Kč

30 30 2 380 Kč 2 427 Kč 2 332 Kč 2 360 Kč 2 380 Kč 2 399 Kč

40 20 4 054 Kč 4 129 Kč 3 979 Kč 4 024 Kč 4 054 Kč 4 084 Kč

50 10 9 076 Kč 9 211 Kč 8 947 Kč 9 026 Kč 9 079 Kč 9 131 Kč
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Tabulka 4.12: Porovnání jednorázového nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené
pojistné (rizikové pojištění)

Věk Doba JP - uni JP - muži JP - ženy M/F 30 % M/F 50 % M/F 70 %

20 40 5 863 Kč 8 262 Kč 3 599 Kč 4 998 Kč 5 930 Kč 6 863 Kč

30 30 6 860 Kč 9 443 Kč 4 229 Kč 5 793 Kč 6 836 Kč 7 879 Kč

40 20 7 594 Kč 10 461 Kč 4 712 Kč 6 436 Kč 7 586 Kč 8 736 Kč

50 10 6 701 Kč 9 361 Kč 4 100 Kč 5 678 Kč 6 731 Kč 7 783 Kč

Tabulka 4.13: Porovnání ročního nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené pojistné
(rizikové pojištění)

Věk Doba RP - uni RP - muži RP - ženy M/F 30 % M/F 50 % M/F 70 %

20 40 233 Kč 326 Kč 139 Kč 195 Kč 233 Kč 270 Kč

30 30 324 Kč 451 Kč 198 Kč 274 Kč 324 Kč 375 Kč

40 20 486 Kč 677 Kč 298 Kč 412 Kč 488 Kč 563 Kč

50 10 765 Kč 1 082 Kč 463 Kč 649 Kč 772 Kč 896 Kč

Tabulka 4.14: Porovnání jednorázového nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené
pojistné (důchodové pojištění)

Věk Doba JP - uni JP - muži JP - ženy M/F 30 % M/F 50 % M/F 70 %

20 40 58 629 Kč 50 595 Kč 71 864 Kč 65 483 Kč 61 229 Kč 56 976 Kč

30 30 74 821 Kč 64 791 Kč 91 382 Kč 83 405 Kč 78 087 Kč 72 769 Kč

40 20 95 880 Kč 83 397 Kč 116 564 Kč 106 614 Kč 99 981 Kč 93 347 Kč

50 10 125 114 Kč 110 017 Kč 150 445 Kč 138 316 Kč 130 231 Kč 122 145 Kč

Tabulka 4.15: Porovnání ročního nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené pojistné
(důchodové pojištění)

Věk Doba RP - uni RP - muži RP - ženy M/F 30 % M/F 50 % M/F 70 %

20 40 2 293 Kč 1 997 Kč 2 784 Kč 2 548 Kč 2 390 Kč 2 233 Kč

30 30 3 534 Kč 3 091 Kč 4 272 Kč 3 918 Kč 3 682 Kč 3 446 Kč

40 20 6 134 Kč 5 398 Kč 7 370 Kč 6 778 Kč 6 384 Kč 5 990 Kč

50 10 14 287 Kč 12 712 Kč 16 986 Kč 15 703 Kč 14 849 Kč 13 994 Kč

Z výše uvedených hodnot pro smíšené a rizikové pojistné je též zřejmé, že uni

pojistné přibližně odpovídá kombinaci pojistného při váze 50 %. U důchodových po-

jištění tomu tak zcela není, důvodem je však již dříve zmíněný fakt, že pro výpočet

pojistného jsou použity pravděpodobnosti i pro velmi vysoké věky.
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Pro ukázku jsou dále uvedeny grafy všech způsobů kombinací. Jako váha je bráno

70 %, tj. v portfoliu je 70 % mužů a 30 % žen.
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Smíšené pojištění:

Graf 4.12: Porovnání různých kombinací tvorby unisex nettopojistného - smíšené jednorázové pojiš-

tění

Vážené průměry - jednorázové smíšené pojistné
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Graf 4.13: Porovnání různých kombinací tvorby unisex nettopojistného - smíšené roční pojištění

Vážené průměry - ro ční smíšené pojistné
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Rizikové pojištění:

Graf 4.14: Porovnání různých kombinací tvorby unisex nettopojistného - rizikové jednorázové pojiš-

tění

Vážené průměry - jednorázové rizikové pojistné
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Graf 4.15: Porovnání různých kombinací tvorby unisex nettopojistného - rizikové roční pojištění

Vážené průměry - ro ční rizikové pojistné
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Důchodové pojištění:

Graf 4.16: Porovnání různých kombinací tvorby unisex nettopojistného - důchodové jednorázové

pojištění
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Graf 4.17: Porovnání různých kombinací tvorby unisex nettopojistného - důchodové roční pojištění

Vážené průměry - ro ční důchodové pojistné
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4.4.2 Kombinace pravděpodobností úmrtí

Zde je použit jiný postup: lineární kombinace a použití vah je provedeno přímo na

pravděpodobnosti úmrtí, které pak byly použity jako jedny úmrtnostní tabulky bez

rozdílu pohlaví. Při různých vahách pak lze dosáhnout různé výše pojistného, opět

v intervalu mezi pojistným pro muže a ženu.

Pojišťovna by mohla kombinovat pravděpodobnosti úmrtí pomocí např. vah, resp.

vyzkoušet různé varianty poměrů pravděpodobností úmrtí pro muže a pro ženy ve

výsledné pravděpodobnosti úmrtí nezávislé na pohlaví. Tyto váhy jsou reprezentovány

parametrem k ve vztahu (4.11). Je-li např. v portfoliu 60 % mužů (a 40 % žen), pak

parametr k nabývá hodnoty k = 0, 6.

lx = lx−1 . px−1 = lx−1 .
(
1−

(
k . qM

x−1 + (1− k) . qF
x−1

))
. (4.11)

Příklady takového jednorázového a ročního pojistného pro různé hodnoty parame-

tru k jsou v níže uvedených tabulkách. Všechny hodnoty jsou počítány pro pojistnou

částku pro případ smrti a dožití ve výši 100 000 Kč (resp. roční důchod ve výši

12 000 Kč) a zaokrouhleny na celé koruny.

Tabulka 4.16: Porovnání jednorázového nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené
pravděpodobnosti úmrtí (smíšené pojištění)

Věk Doba JP - uni JP - muži JP - ženy qx M/F 30% qx M/F 50% qx M/F 70%

20 40 40 065 Kč 40 617 Kč 39 492 Kč 39 834 Kč 40 060 Kč 40 284 Kč

30 30 50 381 Kč 50 876 Kč 49 871 Kč 50 177 Kč 50 379 Kč 50 579 Kč

40 20 63 364 Kč 63 792 Kč 62 930 Kč 63 193 Kč 63 366 Kč 63 537 Kč

50 10 79 476 Kč 79 715 Kč 79 241 Kč 79 385 Kč 79 480 Kč 79 575 Kč

Tabulka 4.17: Porovnání ročního nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené pravděpo-
dobnosti úmrtí (smíšené pojištění)

Věk Doba RP - uni RP - muži RP - ženy qx M/F 30% qx M/F 50% qx M/F 70%

20 40 1 567 Kč 1 603 Kč 1 530 Kč 1 552 Kč 1 566 Kč 1 581 Kč

30 30 2 380 Kč 2 427 Kč 2 332 Kč 2 360 Kč 2 380 Kč 2 399 Kč

40 20 4 054 Kč 4 129 Kč 3 979 Kč 4 024 Kč 4 054 Kč 4 084 Kč

50 10 9 076 Kč 9 211 Kč 8 947 Kč 9 025 Kč 9 078 Kč 9 131 Kč
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Tabulka 4.18: Porovnání jednorázového nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené
pravděpodobnosti úmrtí (rizikové pojištění)

Věk Doba JP - uni JP - muži JP - ženy qx M/F 30% qx M/F 50% qx M/F 70%

20 40 5 863 Kč 8 262 Kč 3 599 Kč 5 040 Kč 5 980 Kč 6 904 Kč

30 30 6 860 Kč 9 443 Kč 4 229 Kč 5 838 Kč 6 889 Kč 7 923 Kč

40 20 7 594 Kč 10 461 Kč 4 712 Kč 6 482 Kč 7 641 Kč 8 782 Kč

50 10 6 701 Kč 9 361 Kč 4 100 Kč 5 710 Kč 6 768 Kč 7 814 Kč

Tabulka 4.19: Porovnání ročního nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené pravděpo-
dobnosti úmrtí (rizikové pojištění)

Věk Doba RP - uni RP - muži RP - ženy qx M/F 30% qx M/F 50% qx M/F 70%

20 40 233 Kč 326 Kč 139 Kč 196 Kč 234 Kč 271 Kč

30 30 324 Kč 451 Kč 198 Kč 275 Kč 325 Kč 376 Kč

40 20 486 Kč 677 Kč 298 Kč 413 Kč 489 Kč 564 Kč

50 10 765 Kč 1 082 Kč 463 Kč 649 Kč 773 Kč 897 Kč

Tabulka 4.20: Porovnání jednorázového nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené
pravděpodobnosti úmrtí (důchodové pojištění)

Věk Doba JP - uni JP - muži JP - ženy qx M/F 30% qx M/F 50% qx M/F 70%

20 40 58 629 Kč 50 595 Kč 71 864 Kč 65 953 Kč 62 369 Kč 59 040 Kč

30 30 74 821 Kč 64 791 Kč 91 382 Kč 84 043 Kč 79 588 Kč 75 446 Kč

40 20 95 880 Kč 83 397 Kč 116 564 Kč 107 494 Kč 101 980 Kč 96 848 Kč

50 10 125 114 Kč 110 017 Kč 150 445 Kč 139 651 Kč 133 067 Kč 126 925 Kč

Tabulka 4.21: Porovnání ročního nettopojistného - bez rozdílu pohlaví, muži, ženy, vážené pravděpo-
dobnosti úmrtí (důchodové pojištění)

Věk Doba RP - uni RP - muži RP - ženy qx M/F 30% qx M/F 50% qx M/F 70%

20 40 2 293 Kč 1 997 Kč 2 784 Kč 2 569 Kč 2 439 Kč 2 317 Kč

30 30 3 534 Kč 3 091 Kč 4 272 Kč 3 954 Kč 3 759 Kč 3 578 Kč

40 20 6 134 Kč 5 398 Kč 7 370 Kč 6 845 Kč 6 524 Kč 6 225 Kč

50 10 14 287 Kč 12 712 Kč 16 986 Kč 15 877 Kč 15 199 Kč 14 564 Kč

Z výše uvedených hodnot pro smíšené a rizikové pojistné je též zřejmé, že je uni

pojistné přibližně odpovídá kombinaci pojistného při váze 50 %. U důchodových pojiš-

tění tomu tak zcela není (tam spíše odpovídá poměr přibližně 70−72 %), důvodem je
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opět již výše zmíněný fakt, že pro výpočet pojistného jsou použity pravděpodobnosti

i pro velmi vysoké věky.

4.4.3 Porovnání hypotézy o kombinacích

Vzhledem k výše uvedenému se nabízí otázka, zda má vůbec smysl provádět kombi-

naci úmrtnostních tabulek, když by stačilo pouze zkombinovat až výsledné pojistné.

Jinými slovy: je třeba prokázat hypotézu, že nezáleží na tom, zda se zkombinuje po-

jistné nebo úmrtnostní tabulky. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny hodnoty pro

některé kombinace. Jedná se o jednorázové a roční pojistné. Všechny hodnoty jsou

počítány pro pojistnou částku pro případ smrti a dožití ve výši 100 000 Kč (resp.

roční důchod ve výši 12 000 Kč) a zaokrouhleny na celé koruny.

Na základě níže uvedených výsledků je pak možné pro tuto hypotézu v rámci jed-

notlivých druhů pojištění učinit následující závěry:

- pro smíšené pojištění výše uvedená hypotéza platí

- pro rizikové pojištění pak výše uvedená hypotéza platí pouze přibližně, už se

ukazují drobné rozdíly, zejména u jednorázového pojistného

- pro důchodové pojištění už tato hypotéza neplatí - jsou zde vidět občas i vý-

razné rozdíly. Je to dáno zejména tím, že ve vyšších věcích se unisex tabulky

chovají jinak a u důchodových pojištění se s těmito vysokými věky počítá (jako

u jediného z uvedených tří základních tarifů).
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4.4.4 Skutečné váhy v portfoliu

Pro další ilustraci uvádíme skutečné hodnoty poměrů mužů a žen v portfoliu jedné

skutečné pojišťovny. Jedná se o cca 56 tisíc osob, tj. lze říci, že vzorek je již docela

reprezentativní.

Tabulka 4.24: Poměry muži/ženy v různých typech pojištění

Věk Smíšené pojištění Rizikové pojištění Důchodové pojištění

18 0,51 1,00 0,56

19 0,45 0,75 0,45

20 0,43 0,46 0,48

21 0,43 0,65 0,48

22 0,45 0,65 0,54

23 0,45 0,68 0,60

24 0,44 0,69 0,53

25 0,45 0,74 0,52

26 0,45 0,70 0,56

27 0,46 0,71 0,58

28 0,44 0,73 0,58

29 0,46 0,75 0,50

30 0,52 0,80 0,55

31 0,49 0,77 0,48

32 0,55 0,78 0,52

33 0,54 0,76 0,55

34 0,49 0,72 0,48

35 0,55 0,75 0,51

36 0,52 0,76 0,50

37 0,56 0,76 0,43

38 0,52 0,76 0,53

39 0,55 0,65 0,56

40 0,54 0,78 0,57

41 0,50 0,70 0,54

42 0,51 0,75 0,50

43 0,49 0,61 0,48

44 0,53 0,64 0,59

45 0,53 0,66 0,47

46 0,54 0,71 0,64

47 0,53 0,69 0,54

48 0,53 0,69 0,50

49 0,52 0,63 0,49

50 0,55 0,67 0,57

51 0,54 0,66 0,64

52 0,58 0,64 0,63

53 0,60 0,71 0,71

54 0,60 0,76 0,63

55 0,47 0,67 0,76

56 0,63 0,56 0,85

57 0,56 0,62 0,85

58 0,60 0,60 0,63

59 0,52 0,57 0,50

60 0,61 0,25 0,89

Řádek se vstupním věkem 40 let je zvýrazněn, aby bylo vidět, jaké jsou skutečné

váhy v portfoliu a tudíž jaké by bylo třeba použít poměry v tabulkách v předcho-

zích kapitolách. Zvláště poměr 78 % u rizikových pojistných svědčí o tom, že pokud
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by pojišťovna použila tento poměr jako základ pro váženou kombinaci, pojistné by

se zdražilo neúměrně vůči konkurenci, která by při použití uni pojistného počítala

s poměrem přibližně 50 % (viz tabulky v předchozích kapitolách).

4.5 Teoretické nalezení poměrů

Již bylo ukázáno, že uni pojistné vcelku odpovídá průměru pojistných muže a ženy.

Zajímalo by nás však, jaké bude výsledné pojistné, bude-li změněn poměr mužů a žen

v portfoliu. Částečnou odpověď již daly předchozí kapitoly, bylo by však zajímavější

zjistit, zda existuje obecnější vztah. Za použití předpokladu, že se jedná o průměr,

platí pro uni pojistné následující vztah:

PUNI =
PM + P F

2
. (4.12)

Je-li počet osob v portfoliu např. 1 000, celkem bude inkasováno pojistné ve výši:

1000 · PUNI = 1000 · PM + P F

2
= 1000 ·

(1
2
· PM +

1
2
· P F

)
. (4.13)

Celkový počet osob v portfoliu lze rozdělit na dvě skupiny - muži a ženy (k je poměr

počtu mužů v portfoliu k celkovému počtu osob v portfoliu):

k · 1000 + (1− k) · 1000 = 1000 . (4.14)

Celkové inkasované pojistné při standardním pojistném by činilo:

k · 1000 · PM + (1− k) · 1000 · P F = 1000 ·
(
k · PM + (1− k) · P F

)
. (4.15)

Pak lze vztahy (4.13) a (4.15) spojit a porovnat (po vydělení 1 000). Nerovnost byla

vložena jako požadavek „hledáme takové k, aby inkasované uni pojistné bylo větší než

původní dvě pojistnéÿ:

1
2
· PM +

1
2
· P F > k · PM + (1− k) · P F

1
2
· PM +

1
2
· P F > k · PM + P F − k · P F
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1
2
· PM − 1

2
· P F > k · PM − k · P F

1
2 · P

M − 1
2 · P

F

PM − P F
> k . (4.16)

Poslední přechod lze beze změny nerovnosti provést pouze za předpokladu, že bu-

doucí jmenovatel PM−P F je kladný. Toto je splněno v případě smíšeného a rizikového

pojištění. U důchodového pojištění je tomu naopak.

Po vykrácení zlomku pak dostáváme výsledky:

a) smíšené pojištění - inkasované uni pojistné bude větší než kdybychom v portfoliu

inkasovali zvlášť pojistné pro muže a ženy, bude-li počet mužů v tomto portfoliu

menší, než polovina (k < 1/2);

b) rizikové pojištění - inkasované uni pojistné bude větší než kdybychom v portfoliu

inkasovali zvlášť pojistné pro muže a ženy, bude-li počet mužů v tomto portfoliu

menší, než polovina (k < 1/2);

c) důchodové pojištění - inkasované uni pojistné bude větší než kdybychom v port-

foliu inkasovali zvlášť pojistné pro muže a ženy, bude-li počet mužů v tomto

portfoliu větší, než polovina (k > 1/2).

Důvodem výsledku např. pro smíšené pojištění je to, že je zde více žen, které platí

větší pojistné, než by bylo potřeba a naopak méně mužů, kteří platí menší pojistné,

než by bylo potřeba. Výše uvedené vztahy lze zobecnit - nahradíme-li zlomek 1/2

parametrem m, výsledné nerovnosti budou vypadat takto:

a) smíšené pojištění - inkasované uni pojistné bude větší než kdybychom v portfoliu

inkasovali zvlášť pojistné pro muže a ženy, bude-li počet mužů v tomto portfoliu

menší, než poměr mužského pojistného ve výsledném uni pojistném (k < m);

b) rizikové pojištění - inkasované uni pojistné bude větší než kdybychom v portfoliu

inkasovali zvlášť pojistné pro muže a ženy, bude-li počet mužů v tomto portfoliu

menší, než poměr mužského pojistného ve výsledném uni pojistném (k < m);

c) důchodové pojištění - inkasované uni pojistné bude větší než kdybychom v port-

foliu inkasovali zvlášť pojistné pro muže a ženy, bude-li počet mužů v tomto

portfoliu větší, než poměr mužského pojistného ve výsledném uni pojistném

(k > m).
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4.6 Závěr

Závěrem lze konstatovat, že výsledky uvedené v kapitole 4.3 odpovídají očekávání

- výsledné hodnoty pravděpodobností úmrtí se pohybují přibližně kolem průměru pů-

vodních hodnot pravděpodobností úmrtí mužů a žen. Výsledná úmrtnostní tabulka

ve struktuře, v jaké ji publikuje ČSÚ, by mohla být v pojišťovnách použita (s případ-

nou modifikací podle potřeb konkrétní pojišťovny). Reálná pro klienty je však obava,

že pojišťovny i vzhledem k tomu, že neznají, jaký bude poměr mužů a žen v jejich

portfoliu, použijí tabulky s pravděpodobnostmi úmrtí méně výhodnými pro klienty

(jako bezpečnostní parametr). Toto má opodstatnění zejména u rizikových pojištění

pro případ smrti a důchodových pojištění. Jediným důvodem přílišného nezdražování

by mohl být tlak konkurence.
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Kapitola 5

Fair Value

V této kapitole se budeme zkoumán vliv použití unisex úmrtnostních tabulek v po-

jišťovnách. V případě, že pojišťovna použije tyto tabulky, budou pojistné i rezervy

shodné jak pro muže, tak pro ženy. Avšak vzhledem k tomu, že z populačních úmrt-

nostních tabulek je zřejmá odlišnost úmrtností mužů a žen, bude to mít na pojišťovny

dopad. Jedná se o to, že ačkoli je (v pojistném a rezervách) počítáno s určitou úmrt-

ností (např. muže), jeho skutečná úmrtnost bude vyšší - zde vycházíme ze závěrů

předchozí kapitoly. Toto může mít dopad na výplatu pojistného plnění v případě

pojistné události (zejména v případě smrti).

Vliv různých úmrtností pro pohlaví se může projevit tím, že některé osoby (tj. muži)

z pojistného kmene budou umírat s vyšší intenzitou, než bylo předpokládáno, a po-

jišťovna je nucena častěji vyplácet plnění pro případ smrti. Zde je zřejmé, že bude

velmi záležet na tom, jaké je procento mužů v porfoliu této pojišťovny - budou-li

v portfoliu pouze muži, může se pojišťovna dostat do problémů v tom smyslu, že její

pojistné a zejména rezervy jsou nedostatečné. Nedostatečnost může být částečně vy-

vážena nastavením vhodných nákladových parametrů v bruttopojistném a také tím,

že skutečná úmrtnost bude nižší a dostane se i pod úroveň unisexových tabulek. Pojiš-

ťovna by se však na předpoklady tohoto typu neměla spoléhat, neboť vyšší nákladové

parametry mohou znamenat menší konkurenceschopnost a nižší skutečná úmrtnost

je sice jev pozorovaný, ale nikoli automaticky jistý (a pojišťovna by se připravovala

o zisk z podúmrtnosti který v dnešní době nízkých úrokových sazeb začíná nabývat

více na významu).
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5.1 Charakteristika Fair Value

5.1.1 Proč Fair Value

Pro ověření výše uvedených předpokladů nestačí ověřit nedostatečnost rezerv po-

užitím „klasickéhoÿ způsobu výpočtu rezerv životního pojištění, neboť tato rezerva

nezahrnuje skutečnou výši parametrů, ale pouze předpokládanou. Tato skutečnost

je jednou z příčin, proč se v současnosti v pojišťovnictví začíná jako další způsob

výpočtu rezerv používat mj. metoda Fair Value.

Český ekvivalent pro tento pojem neexistuje, i když se občas používá překlad (např.

reálná hodnota, správná hodnota, fér hodnota apod.). V pojišťovací praxi se však, jako

i v jiných případech, používá anglický pojem přímo s tím, že existuje obecné povědomí

o tomto pojmu.

Fair Value je např. definována jako částka, za kterou by mohlo být v transakci mezi

znalými a ochotnými stranami za obvyklých podmínek směněno aktivum nebo vyrov-

nán závazek. Předchozí věta je pouze verbální definicí dle standardů International

Financial and Accounting Standards (IFRS), tj. podle nových (moderních) účetních

standardů pro pojišťovnictví a finance.

Tato metoda pracuje s diskontovanými budoucími finančními toky, které z jednot-

livých pojistných smluv mohou vyplynout. Zahrnuje v sobě mj.:

- skutečné chování pojistného kmene (stornovost, úmrtnost, pojistné apod.);

- skutečnou nákladovost pojišťovny (náklady na jednotlivé pojistné smlouvy v jed-

notlivých letech trvání těchto smluv a pojišťovny apod.);

- očekávané chování finančních trhů, tj. to, jak a zda bude pojišťovna schopna

vydělat investováním svěřených prostředků (jako rozdíl oproti garantované tech-

nické úrokové míře).

Většinou jsou použity nejlepší odhady upravené o tzv. market value margin, tj. ja-

kousi přirážku na neurčitost a bezpečnost. Jedná se zejména o expertní odhady (v ČR

např. podle doporučení Odborné směrnice č. 3 (Česká společnost aktuárů (2003, [5])).

Pojišťovny si tyto odhady následně upravují podle vlastních zkušeností a vlastních

historických dat.
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Z těchto budoucích finančních toků je pak diskontováním pomocí bezrizikové úro-

kové míry spočtena jejich současná hodnota. Výpočty jsou prováděny napřed pro

jednu smlouvu a pak se provede součet přes všechny smlouvy v portfoliu.

Výslednou hodnotu by měla pojišťovna považovat za rezervu, protože je to částka,

kterou by měla v budoucnu vydat na pokrytí svých závazků plynoucích ze všech

uzavřených pojistných smluv.

5.1.2 Popis Fair Value

Jak bylo výše řečeno, Fair Value by měla zobrazovat stav portfolia pojišťovny mno-

hem lépe, než popis pomocí klasického výpočtu rezerv - např. zohlední i nepříznivý

vývoj úrokových měr apod. Důvodů, proč se však dosud používá pouze jako doplňková

metoda, je několik:

- složitý způsob výpočtů: K výpočtům Fair Value jsou používány velmi kompli-

kované modely, u kterých se velmi špatně kontroluje správnost. Vzhledem k této

složitosti jsou výpočty často prováděny např. na části portfolia (pouze pro určité

produkty) a na zbytek portfolia se to přepočte dle poměru, kterému v portfoliu

tato část odpovídá.

- nepřesnost výpočtů: Vzhledem ke složitosti jsou výpočty náročné na výpočetní

výkon a proto jsou velmi často prováděny na určitém zprůměrovaném portfoliu,

aby bylo možno provádět více výpočtů, které jsou zpravidla potřeba (viz další

bod).

- časová náročnost výpočtů: Důvodem pro zprůměrování portfolia je i to, že zej-

ména menší pojišťovny nemají k těmto výpočtům dostatečné softwarové ná-

stroje (např. cena softwaru Prophet je pro menší a střední pojišťovny velmi

vysoká). Velmi často je tedy používán např. Microsoft Excel, jehož rychlost

výpočtů není (v porovnání se specializovanými softwary) dostatečná.

- nestálost výpočtů: Výpočty Fair Value jsou ze své podstaty nepřesné - jsou po-

užity parametry, které jsou nastavovány (např. expertně). Aby byla tato ne-

přesnost co nejvíce eliminována, bývají výpočty často prováděny opakovaně pro

mírně změněné parametry. To ovšem vede k (mírně) odlišným výsledkům při

změně těchto parametrů. Jedná se mj. o testy citlivosti na vstupní parametry

(viz níže). Problém opakovaných výpočtů je ovšem v jejich již zmíněné časové

náročnosti.
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- nemožnost použití: Vzhledem k výše uvedenému jsou velmi často spočtené hod-

noty Fair Value porovnávány s klasickým výpočtem bruttorezerv pomocí ak-

tuárských vztahů. Tyto výpočty jsou na rozdíl od výpočtů Fair Value stabilní

(nemění se v čase), a proto se kvůli obezřetnosti postupuje následovně: jsou-li

spočtené hodnoty Fair Value větší než spočtené hodnoty rezerv klasickým způ-

sobem, použijí se do bilance (účetnictví, výkazů atd.) hodnoty spočtené pomocí

Fair Value. Jsou-li však hodnoty Fair Value menší než spočtené hodnoty kla-

sických rezerv, z důvodů obezřetnosti jsou do výkazů použity vyšší hodnoty

spočtené klasicky.

5.1.3 Testy citlivosti/sensitivity

Výpočty jsou prováděny např. tak, že se v modelu nastaví procento úmrtnosti o

10 % vyšší oproti očekávanému a pak se naopak o 10 % oproti normálu sníží. Nebo

jsou spočteny varianty v případech, kdy se v modelu nastaví různé hodnoty budoucích

úrokových měr apod.

Testů citlivosti lze provádět mnoho. V České republice jsou doporučeny k použití

postupy, navržené a schválené v Odborné směrnici číslo 3 (Česká společnost aktuárů

(2003, [5])) České společnosti aktuárů (ČSpA). ČSpA je profesní organizací aktuárů

v ČR, každý odpovědný pojistný matematik (tak, jak je definován v § 23 zákona číslo
363/1999 Sb., o pojišťovnictví) musí mít její osvědčení, aby tuto svou činnost mohl

vykonávat.

Tato směrnice říká, které parametry mají být testovány, jaké by měly být hodnoty

minimálního posunu těchto parametrů apod. Výsledná tabulka/doporučení vypadá

následovně (uvedená doporučení už jsou v dále prováděných výpočtech zahrnuta):
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Tabulka 5.1: Doporučené minimální přirážky

Minimální přirážka
Riziko jako % základního

předpokladu

Úmrtnost 10 %

Invalidizace, nemocnost 10 %

Rušení pojistných smluv bez výplaty odbytného 25 %

Rušení pojistných smluv s výplatou odbytného 10 %

Náklady 10 %

Nákladová inflace 10 %

Úrokový výnos (použije se pro diskontování peněžních toků Snížení o 0,25

a pro projekci budoucích plnění, především podílů na zisku) procentního bodu

V této kapitole bude provedeno několik testů Fair Value, které budou zkoumat

citlivost jednoho z parametrů, který ve výše zmíněné směrnici není uveden. Jedná

se o strukturu portfolia z hlediska pohlaví - vliv počtu mužů (a žen) v portfoliu na

hodnoty Fair Value.

Důvodem, proč provádět tyto testy, je následující úvaha: ačkoli budou hodnoty po-

jistného a rezerv pro muže a ženy shodné, jejich skutečná úmrtnost se od sebe liší

a může mít vliv na to, jaké finanční prostředky bude muset mít pojišťovna připraveny

k výplatě např. pojistných částek pro případ smrti.

5.1.4 Základní popis portfolia

Základem pro výpočty byla data z reálného portfolia jedné české pojišťovny. Jed-

nalo se o tři základní portfolia jednoho produktu z každé testované kategorie - smíšené

životní pojištění, dočasné (rizikové) pojištění pro případ smrti a důchodové pojištění.

Jednalo se tedy o stejná pojištění, jaká byla zmíněna v předchozí Kapitole 4. Pojiš-

ťovna spravuje více pojištění těchto typu, jeden konkrétní produkt byl vybrán kvůli

velikosti portfolia - cca 800 pojistných smluv je již dostatečný vzorek, ale zároveň to

není tak mnoho, aby nebylo možno rozumně provádět výpočty.

Na rozdíl od předchozí kapitoly se v této kapitole počítá a pracuje s hodnotami

bruttopojistného a bruttorezerv (vysvětlení viz kapitola 4.3.1 nebo 5.4). Výše nákla-

dových parametrů byla stanovena obecně (např. dle [4], str. 190, př. 8.2.1.). Jak bude

dále uvedeno, výše těchto parametrů není rozhodující.
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Data byla upravena v tom smyslu, že z nich zůstaly pouze následující parametry, ze

kterých nelze získat žádné osobní údaje ani konkrétní údaje k jednotlivým smlouvám

(tj. existuje smlouva s danými parametry, ale není možné určit konkrétně, o jakou

smlouvu jakého tarifu a o jaké osoby se jedná). Zůstaly následující údaje:

- vstupní věk: V pojistných smlouvách byl za vstupní věk považován rozdíl mezi

rokem počátku pojistné smlouvy a rokem narození pojištěného, data byla po-

nechána beze změny.

- pojistná doba: Aby bylo počítáno s většími čísly (získanými za delší dobu trvání

pojištění), byla skutečná pojistná doba u všech pojistných smluv prodloužena

o 10 let. Byl-li součet vstupního věku a původní pojistné doby větší nebo roven

60, pojistná doba se neprodlužovala. K prodloužení doby nedošlo u důchodových

pojištění - ta jsou ze své podstaty většinou dlouhodobější.

- pojistná částka: Také tyto hodnoty nebyly nijak upraveny, dle očekávání byly

pojistné částky u rizikového životního pojištění větší - toto pojištění se v pře-

vážné většině používá k zajištění úvěru a pojistná částka odpovídá počáteční

výši úvěru. U důchodových pojištění se jedná o výši ročního důchodu.

- roční pojistné: Tyto hodnoty už byly přepočteny. Výše pojistného je pro výpočty

finančních toků důležitým parametrem, v tomto případě je výsledkem matema-

tického vztahu. Vzhledem k použitým unisex úmrtnostním tabulkám je pojistné

pro muže i ženy shodné.

- počáteční rok: Všechny tyto hodnoty byly posunuty o čtyři roky. Důvodem bylo

stejně jako v případě pojistné doby získat více výsledných hodnot. K posunu

nedošlo u důchodových pojištění.

- pohlaví: Nejdůležitější parametr z hlediska studie. Na jednu stranu hodnoty po-

jistného a rezerv neovlivnilo (stejná výše pro muže i pro ženu), na druhou stranu

byly vlastní testy citlivosti prováděny jeho změnami. Při změně pohlaví se změ-

nila hodnota Fair Value u konkrétní smlouvy.

Důvodem, proč na některých ze vstupních parametrů nezáleží, je vlastní provedení

testů. V těchto testech nejsou porovnávány výsledné hodnoty Fair Value se standard-

ními rezervami, ale vzájemné výsledky jednotlivých výpočtů Fair Value. Prakticky
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jsou prováděny testy sensitivity pro dané portfolio, spočívající ve změnách ve vzá-

jemném poměru počtu mužů a žen v portfoliu. Budou-li vstupní parametry (např.

nákladové hodnoty, budoucí úrokové míry, stornovost apod.) špatné či nedostačující

ve srovnání s tím, jaké by měly skutečně být, kdyby byl test prováděn ve skutečné

pojišťovně, na požadovaný výsledek to nebude mít vliv. Výsledné hodnoty budou

případně vychýleny všechny stejným směrem.

5.1.5 Vzorec Fair Value

Jak již bylo řečeno, Fair Value pracuje s finančními toky (je to vlastně diskontované

cash-flow). Je tedy třeba určit, jak se toto cash-flow počítá.

Obecný vztah vypadá následovně:

CF = prijmy − vydaje (5.1)

Příjmy se míní kladné položky v „bilanciÿ pojišťovny, nikoli příjmy v klasickém slova

smyslu, kdy jediným příjmem pojišťovny je inkasované pojistné. Do těchto příjmů jsou

zahrnuty následující položky:

- pojistné: Jedná se o pojistné placené pojistníkem (klientem pojišťovny). Pro zjed-

nodušení práce se všechny hodnoty pojistného počítají jako roční hodnoty.

Ve standardních výpočtech FV se pojistné počítá pro každou smlouvu zvlášť,

tedy jeho výše je závislá na čtyřech běžných vstupních parametrech: věk, po-

hlaví, pojistná částka a pojistná doba. K tomu přibývají ještě dva, které klient

neovlivní (technická úroková míra a nákladové parametry), ty však nebudou

dále zohledňovány. Klient tyto parametry neovlivní a jak bude dále ukázáno,

i ty první čtyři zmíněné parametry nebudou zcela využívány.

Ve výpočtech FV prováděných dále se pro výpočet pojistného použijí dříve spoč-

tené unisex úmrtnostní tabulky z Kapitoly 4. Výsledkem bude pojistné, které

bude shodné pro muže i ženu (za předpokladu stejných dob trvání pojištění,

vstupního věku a pojistné částky).

- srážkové položky: Jedná se zejména o srážky v případě odkupných/odbytných.

Typickou srážku je např. výplata pouze 95 % stavu rezervy v případě odkupného

nebo pouze 85 % podílů na výnosech.
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- nákladové parametry: Jedná se o standardní nákladové parametry, které se pro-

jeví zejména na výši a průběhu rezervy (bruttorezervy).

- zisk z investovaných prostředků: Prostředky rezerv jsou pojišťovnou investo-

vány na finančních trzích a tím je dosahováno jejich zhodnocení. Pojišťovna

ve svých smlouvách počítá s určitým garantovaným zhodnocením rezerv (tech-

nickou úrokovou mírou, TÚM), protože TÚM vstupuje do výpočtů pojistného

a rezerv a tím je vlastně klientovi tato TÚM garantována. Zhodnocení dosa-

žené investováním rezerv by tedy mělo být alespoň tak vysoké, jako je garan-

tované zhodnocení. V opačném případě je pojišťovna nucena získat prostředky

na (garantované) zhodnocení jiným způsobem (např. ze svého zisku nebo od

akcionářů).

Výdaji se naopak míní záporné položky v „bilanciÿ pojišťovny, nikoli výdaje v kla-

sickém slova smyslu (jediným příjmem pojišťovny je inkasované pojistné). Do těchto

příjmů jsou zahrnuty následující položky:

- náklady na správu smluv: Jedná se o administrativní náklady na spravování po-

jistných smluv, tj. např. na zavedení do systému, na pravidelné výpočty např.

rezerv, na zasílání korespondence a další. Velkou položkou v těchto nákladech

bývají provize a další odměny za sjednání.

- pojistné plnění: Pojišťovna v případě pojistné události vyplácí plnění v předem

dané výši. Ve výpočtech FV se zohledňuje, jaká je pravděpodobnost toho, že

toto pojistné plnění bude vyplaceno.

- odkupné: Jedná se o část rezervy vyplácené pojišťovnou pojistníkovi (klientovi po-

jišťovny). K výplatě dochází jen tehdy, když je rezerva tvořena (tj. u smíšených

nebo důchodových pojištění). Do výpočtu by rezerva měla vstupovat v plné

výši 100 % a mělo by se od ní odečítat např. ta zmíněná 5 % srážka. Vpraxi se

rovnou počítá s hodnotou (v tomto případě) 95 %.

Vzhledem ktomu, že odkupné je počítáno z rezervy a vzhledem k tomu, že

k výpočtu pojistných a rezerv byly použity unisex úmrtnostní tabulky, budou

hodnoty odkupných pro muže a ženu se shodnými pojistně-technickými charak-

teristikami stejné.

- garantovaný výnos z investování rezerv: Tato položka je na záporné straně,

protože toto zhodnocení je garantováno a pojišťovna je povinna je vyplatit,
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i kdyby měla utrpět ztrátu. V zásadě se započítává vůči skutečnému dosaženému

zhodnocení.

Výpočty z výše uvedených parametrů jsou samozřejmě trochu složitější. Aby se dal

reálně „nasimulovatÿ průběh finančních toků, je třeba zahrnout určité pravděpodob-

nosti. Jedná se zejména o:

- pravděpodobnosti úmrtí: V případě pojistné události úmrtí je spočtena prav-

děpodobnost toho, že dojde v daném věku k úmrtí. Tato pravděpodobnost je

vzata z úmrtnostních tabulek a toto je jediný případ, kdy jsou použity skutečné

„reálnéÿ pravděpodobnosti úmrtí z populačních úmrtnostních tabulek české po-

pulace za rok 2003. Pouze tato položka je důležitá vzhledem ke struktuře portfo-

lia. Použitím unisex úmrtnostních tabulek pro výpočty pojistného a rezerv došlo

ktomu, že pojistný kmen byl částečně srovnán, protože se ztratily rozdíly mezi

muži a ženami. Použitím skutečných úmrtnostních tabulek dle pohlaví dojde

k tomu, že bude počítáno se skutečnými potenciálními výplatami plnění a zde

se projeví očekávané rozdíly ve struktuře portfolia (je-li zde více mužů nebo

žen).

- pravděpodobnosti dožití: V případě, že pojistná smlouva dosáhla konce doby

trvání, je vyplaceno pojistné plnění pro případ dožití. Toto plnění je vyplaceno

zbylým pojistným smlouvám, tj. těm, které neskončily předčasně ať už úmrtím

nebo výplatou odkupného. V případě důchodových pojištění tato pravděpodob-

nost slouží k výpočtu očekávaných výplat důchodů - pravděpodobnost toho, že

důchod bude daný rok ještě vyplacen.

- pravděpodobnosti odkupného: Tyto hodnoty jsou převzaty ze skutečného cho-

vání kmene, kdy určité procento osob svou pojistnou smlouvu po určité době

zruší. Důvody jsou různé, pro výpočty je důležité to, že se po prvních dvou

letech toto procento ustálí. Důvodem pro první dva roky je to, že možnost vý-

platy odkupného je ve většině produktů (a zejména v použitém portfoliu) až po

dvou letech. Pojistnou smlouvu lze ze zákona též téměř bezproblémově vypově-

dět v prvních dvou měsících trvání pojištění a toto se také projeví na vyšším

procentu v prvním roce.

- pravděpodobnosti storna: Výše uvedené pravděpodobnosti odkupného se nej-

více podílejí na pravděpodobnosti storna a samy se přímo v pojišťovnách (vět-

šinou) nepočítají. Většinou se v pojišťovnách zjišťuje tzv. stornovost, tj. jaké
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množství pojistných smluv zaniklo předčasně a to nikoli z důvodu pojistné udá-

losti.

5.2 Struktura souborů

Výpočty byly prováděny v programu Microsoft Excel. Každý soubor pro výpočet

Fair Value má svou (shodnou) strukturu. Soubory lze nalézt na přiloženém CD (složka

FairValue). Na shodných listech jsou uvedena data určitého typu:

5.2.1 p (náklady a procenta)

Na tomto listu jsou uvedeny parametry týkající se nákladů. Jedná se o náklady

na pojistné smlouvy v každém roce trvání smlouvy (tj. v prvním, druhém a dalších).

Částky těchto nákladů byly použity dle skutečné struktury nákladů v konkrétní po-

jišťovně, avšak tyto reálné hodnoty byly mírně upraveny a zaokrouhleny. Důvodem

bylo nejen skrýt skutečnou nákladovost této pojišťovny (reálné náklady pojišťovny

jsou velmi hlídanou hodnotou), ale i určité zaokrouhlení a vyrovnání těchto hodnot.

Jak bylo uvedeno výše a bude uvedeno i dále - vzhledem k tomu, co je prováděno a za

jakým účelem je Fair Value počítána, nemá tato změna na výsledky vliv.

Nákladové parametry jsou uspořádány do tabulky podle roku počátku smlouvy

a doby trvání smlouvy. Prakticky to znamená, že náklady na první rok trvání smlouvy

jsou v této tabulce uvedeny na diagonále zleva dole doprava nahoru. Jednotlivé hod-

noty jsou pak vyhledávány při výpočtu cash-flow právě podle roků počátku smlouvy

a aktuálního roku trvání smlouvy.

Na stejném listu jsou pak také uvedeny parametry používané ve výpočtech (viz

následující Tab. (5.2)):

Tabulka 5.2: Parametry použité k výpočtům cash-flow smíšeného pojištění

Výplata rezervy při odbytném 95 %

Výplata podílů na výnosech při odbytném 85 %

Marže pro podíly na zisku 0,6 %

Technická úroková míra 2,4 %

Podúmrtnost 100 %

106



Pojem „Marže pro podíly na ziskuÿ znamená, že toto procento je vypláceno jako

případné podíly na zisku. Podúmrtnost pak znamená, o kolik procent se liší reálná a

tabulková úmrtnost. Hodnota 100 % znamená, že reálná i tabulková úmrtnost jsou

shodné (neliší se). Pokud by bylo toto číslo různé od 100 %, hodnoty cash-flow by

byly jiné, než kdyby byla tato hodnota rovna 100 %. Opět vzhledem k tomu, co je

účelem výpočtu, nehraje toto procento roli.

5.2.2 s (pravděpodobnosti storna)

Na tomto listu jsou uvedeny míry storen pro jednotlivé roky trvání smluv a též

logické hodnoty výplaty odbytného (zda v daném roce je možno odbytné vyplatit).

Do tabulky obdobné jako na předchozím listu p, tedy uspořádané podle jednotlivých

roků počátků smluv a dob trvání smluv jsou pak uloženy opačné pravděpodobnosti,

tj. pravděpodobnostitoho, že smlouva bude aktivní, tj. nestornovaná po určité době.

Opět to prakticky znamená, že tyto hodnoty pro první rok trvání smlouvy jsou

v této tabulce uvedeny na diagonále zleva dole doprava nahoru.Jednotlivé hodnoty

jsou pak opět vyhledávány při výpočtu cash-flow právě podle roků počátku smlouvy

a aktuálního roku trvání smlouvy.

5.2.3 umrt (pravděpodobnosti úmrtí)

Na tomto listu jsou tabulky pravděpodobností úmrtí pro ženy, muže a bez roz-

dílu pohlaví. Tyto pravděpodobnosti (zejména pro ženy a muže) slouží při výpočtech

cash-flow jako hlavní parametry, které určují změny v cash-flow díky změně pohlaví

v pojistné smlouvě. Pravděpodobností úmrtí je násobena např. částka vyplácená v pří-

padě smrti, tj. jakási střední hodnota potenciální výplaty v případě úmrtí.

5.2.4 rez (rezervy)

Na tomto listu jsou ve shodné struktuře jako na listu cashflow uni uvedeny jed-

notlivé pojistné smlouvy. Na každém řádku jsou pak vypočteny stavy rezervy po

jednotlivých pojistných letech. Tyto výpočty jsou prováděny pomocí maker ve VBA

(Visual Basic for Application) - programovací jazyk aplikace Microsoft Excel. Hod-

noty rezerv slouží k výpočtu částek, které mají být vyplaceny v případě odbytného

a také k výpočtu případných podílů na zisku.
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5.2.5 ur (úročení a diskontování)

Na tomto listu jsou uvedeny hodnoty forwardů pro jednotlivé roky. Prakticky se

jedná o přepis forwardové úrokové míry, která je zobrazena v Grafu (5.1):

Graf 5.1: Křivka forwardových úrokových měr
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V okamžiku provádění výpočtů v této práci je tato křivka (tj. budoucí úrokové

míry) podstatně níže (až o cca 1, 5 %). Výsledky spočtené pomocí aktuálních hodnot

by tedy byly jiné, ale opět: při výpočtu nejde o absolutní hodnoty jako spíše o re-

lativní porovnání vzájemných výsledků při změně jednoho parametru. Prakticky se

tedy jedná o jakýsi test citlivosti jednoho parametru a to nikoli úrokové míry.

Tyto hodnoty forwardů jsou ještě sníženy o technickou bezpečnostní hodnotu a

následně jsou z nich spočteny diskontní úrokové míry. Tyto míry pak budou sloužit

k výpočtu současných hodnot veškerých finančních toků cash-flow. Tabulka těchto

diskontních měr je vytvořena obdobným způsobem jako předchozí - jedním rozměrem

tabulky jsou data počátku pojištění a druhým roky trvání smlouvy. Opět zde dochází

k diagonálním shodám.

Pod touto tabulkou je ve stejné struktuře uvedena tabulka podílů na zisku vytvo-

řená pomocí očekávaných úrokových výnosů dle forwardových úrokových měr.
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5.2.6 cashflow uni (cash-flow jednotlivých smluv)

Na tomto listu jsou uvedeny jednotlivé smlouvy portfolia (na každém řádku jedna)

a vlastní hodnoty cash-flow získané výpočtem pomocí parametrů z předchozích listů.

Výsledné hodnoty cash-flow pro konkrétní pojistnou smlouvu a každý rok trvání

smlouvy jsou nakonec sečteny a výsledek je pak vynásoben číslem −1 (viz 5.2).

CF i = −1 ·
n∑
j

CF i
j .dj , (5.2)

kde n je doba trvání pojistné smlouvy, dj je diskontní faktor pro j-tý rok a i je i-tá

smlouva v portfoliu.

Důvodem pro násobení číslem −1 je to, že v těchto výpočtech cash-flow znamená
záporné číslo „ztrátuÿ, protože to znamená, že je třeba vytvořit rezervu.

Právě pro toto porovnání s rezervou počítanou „klasickým způsobemÿ (např. po-

mocí vztahu (5.7)), kde kladná hodnota rezervy znamená její vytvoření, je třeba

předchozí výpočet vynásobit oním číslem −1.

Na závěr jsou pak sečteny všechny hodnoty cash-flow za celé portfolio a tím je dána

výsledná hodnota Fair Value pro celé portfolio:

FV =
∑

i

CF i . (5.3)

Část portfolia smíšených pojištění vypadá následovně:
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Graf 5.2: Část portfolia smíšených pojištění

5.3 Generování portfolií

Aby bylo možno provádět testy citlivosti na poměr počtu mužů a žen v portfoliu,

je třeba napřed toto portfolio nějakým způsobem strukturovat. Základní struktura

portfolia, např. u smíšeného pojištění (viz dále kapitola 5.4) je dána - 481 smluv

mužů a 385 smluv žen. To dá poměr necelých 56 % mužů v celém portfoliu. Rozdíl je

tedy 96 smluv a bylo tedy třeba změnit polovinu (48) smluv mužů na smlouvy žen,

aby se poměr v portfoliu změnil na 50 : 50.

Toho bylo dosaženo vygenerováním 48 náhodných čísel ze 481 pomocí generátoru

náhodných čísel z aplikace Microsoft Excel. Výsledná vygenerovaná čísla pak řekla,

kolikáté z oněch 481 smluv mužů je třeba změnit na smlouvy žen. Tím došlo k vyrov-

nání portfolia pomocí náhodného výběru.

Podobně opačným způsobem se dal změnit poměr mužských a ženských smluv v

portfoliu na poměr 60 : 40 - 60 % smluv z celkového počtu 866 činí 520, ale smluv

mužů je pouze 481. Je tedy třeba změnit 39 smluv žen na smlouvy mužů. Opět je

to provedeno pomocí náhodně vygenerovaných 39 čísel, které řeknou, kolikátou ze

ženských 385 smluv je třeba změnit na mužskou.
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Tento postup se opakuje tak, abychom obdrželi postupně 11 portfolií, kde poměr

mužů v těchto portfoliích postupně roste od 0 % po deseti procentech až do 100 %.

Analogicky poměr žen v těchto portfoliích postupně po deseti procentech klesá od

100 % do 0 %.

Pro těchto 11 portfolií pak bude spočtena hodnota Fair Value a budeme sledovat

její rozdílnou výši pro rozdílnou strukturu portfolia.

Pro rizikové a důchodové pojištění je postup obdobný, pouze se změní čísla počtu

smluv. Konkrétní počty budou uvedeny přímo u jednotlivých produktů.

V následujících částech se zaměříme na konkrétní aplikaci pro konkrétní produkty.

5.4 Smíšené životní pojištění

Ve vzorcích Fair Value se počítá s tzv. bruttopojistným a bruttorezervou. Jedná se

o to, že do vztahů nettopojistného a nettorezervy jsou přidány nákladové parametry,

které slouží k financování administrativních nákladů pojišťovny (se správou produktu

apod.).

Nettopojistné a nettorezervy smíšeného pojištění lze vyjádřit pomocí komutačních

čísel (viz kapitola 4.3.3 a vztahy (4.5) a (4.6)). Častěji jsou však vyjadřovány přímo

pomocí jiných aktuárských vzorců. Jedná se o následující výrazy pro (roční) nettopo-

jistné a nettorezervy:

Px,n =
Ax,n

äx,n

(5.4)

kVx = Ax+k,n−k − Px,n · äx+k,n−k (5.5)

Jedná se o stejné pojistné a rezervu, jako ve vztazích (4.5) a (4.6), pouze je spočteno

nikoli pomocí komutačních čísel, ale přímo pomocí pravděpodobností úmrtí a dožití

(viz tabulku symbolů v úvodu této práce).

Bruttopojistné se pak počítá následujícím vztahem (5.6):

Bx,n =
Ax,n + α+ β · äx,n

(1− γ) · äx,n

, (5.6)

kde α, β a γ jsou nákladové parametry. Obecně platí, že parametr α slouží k pokrytí

počátečních nákladů (spojených se sjednáním pojistné smlouvy), parametr β slouží
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k pokrytí správních nákladů (spojených se správou pojistné smlouvy) a parametr γ

slouží k pokrytí inkasních nákladů (spojených s inkasem pojistného).

Bruttorezerva smíšeného pojištění je dána následujícím vztahem (kde se použije

i vztah (5.5) pro nettorezervu):

kV
B
x =k Vx − α ·

äx+k,n−k

äx,n

. (5.7)

Hodnoty nákladových parametrů byly nastaveny podle Cipra (1999, [4]) (str. 190,

př. 8.2.1.) na hodnoty α = 3, 5 %, β = 0, 5 % a γ = 7, 0 %.

Toto odečítání od nettorezervy běžně placeného pojištění se nazývá Zillmerování

a znamená, že se počáteční náklady spojené se vznikem pojištění rozpočtou na celou

dobu trvání smlouvy. Tím jsou bruttorezervy (v případě běžně placených pojištění)

menší než nettorezervy; během přibližně prvního roku až dvou trvání smlouvy jsou

dokonce záporné (záporné číslo se však nahrazuje nulou). Doba nulové bruttorezervy

však záleží na více faktorech (např. na typu pojištění, vstupním věku, době trvání

smlouvy, výši nákladových parametrů, pojistné částky či pojistného apod.). To je

např. jedním z důvodů, proč pojišťovny ve svých pojistných smlouvách mívají usta-

novení o výplatě odkupného (při předčasném zrušení smlouvy ze strany pojistníka)

až od určité doby, obvykle dva roky.

5.4.1 Portfolio smíšeného životního pojištění

Základem pro výpočty Fair Value smíšeného životního pojištění jsou smlouvy v

následující struktuře:

Portfolio se skládá z celkem 866 smluv, z toho je 481 smluv mužů a 385 smluv

žen, tj. poměr mužů v portfoliu činí 55, 54 % (to znamená, že u 55, 54 % smluv

je pojištěnou osobou muž a u 44, 46 % smluv je pojištěnou osobou žena). Počátky

těchto pojistných smluv jsou mezi roky 2001 a 2004 (s jednou výjimkou s počátkem

v roce 1999). Vstupní věky kolísají mezi 15 a 60 lety a doby trvání mezi 5 až 41 lety.

Minimální pojistná částka je 20 000 Kč a maximální pojistná částka činí 2 850 000 Kč.

Minimální roční pojistné (už unisexové) činí 504 Kč a maximální pak 203 148 Kč.

V následující Tab. (5.3) jsou uvedeny průměrné hodnoty tohoto portfolia:
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Tabulka 5.3: Charakteristika portfolia smluv smíšeného pojištění

Poměr mužů a žen 55,54 %:44,46 %

Průměrný vstupní věk 33,10 let

Průměrná doba trvání smlouvy 23,75 let

Průměrná pojistná částka 89 912,24 Kč

Průměrné roční (unisexové) pojistné 4 318,20 Kč

Dalšími portfolii jsou pak portfolia, která se od sebe liší pouze tím, že vzájemný

poměr počtu mužů a žen v těchto portfoliích je vždy násobkem 10 % (tj. poměr je

0 : 100, 10 : 90, 20 : 80, atd. - viz Tab. (5.5)).

5.4.2 Fair Value - smíšené životní pojištění

Vztah (5.1) je samozřejmě velmi obecný, pro výpočet Fair Value je třeba znát dis-

kontovanou hodnotu cash-flow v každém roce trvání smlouvy. Konkrétně pro smíšené

pojištění tedy:

CF (t) = ((Px,n − nakladyt) · stt+1 · 1t<n+

+ (− u · qx−1+t;M/F · PC − st+1 · odb · 1odb · Vx,t · 1t<n −

− max (0, urt+1 − tir − mar) · pod · Vx,t) · stt−

− stt+1 · PC · 1t=n) · dt+1 · 1t−1<n ,

(5.8)

kde:

Px,n - roční unisexové pojistné pro vstupní věk x a pojistnou dobu n

nakladyt - náklady v t-tém roce trvání pojistné smlouvy

stt+1 - pravděpodobnost storna pojistné smlouvy

1t<n - parametr 1t<n resp. 1t+1<n nabývá hodnoty 1, je-li t < n resp.

t+ 1 < n a hodnoty 0 v opačném případě

u - hodnota nadúmrtnosti/podúmrtnosti v %. V tomto konkrétním

případě zůstala na své tabulkové (standardní) hodnotě (tj. para-

metr u = 100 %).
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qx−1+t;M/F - pravděpodobnost úmrtí osoby ve věku x − 1 + t pro pohlaví

muže nebo ženy (dle pohlaví vygenerovaného postupem zmíněným

v části (5.3)). Zde se také na jediném místě projeví různé

úmrtnosti mužů a žen.

PC - pojistná částka, která je vyplacena v případě smrti (1. výskyt ve

vztahu (5.8)) nebo v případě dožití (2. výskyt ve vztahu (5.8))

odb - procento rezervy, které je v případě odbytného vypláceno; u smí-

šeného pojištění je tento parametr roven 95 %

1odb - tento parametr určuje, zda lze dle pojistných podmínek odbytné

vyplatit; u smíšeného pojištění je tento parametr roven na konci

prvního roku 0 a v dalších letech již vždy 1

Vx,t - hodnota rezervy v t-tém roce trvání smlouvy

urt+1 - celkové zhodnocení, kterého pojišťovna dosáhla (teoreticky) na po-

jistné smlouvě

tir - technická úroková míra; u všech zde zmiňovaných typů pojištění je

maximální možná daná zákonem ve výši 2, 4 %

mar - marže podílů na zisku, která je vyplácena pojištěným

pod - procento podílů na zisku, které je v případě odbytného vypláceno;

u smíšeného pojištění je tento parametr roven 85 %

dt+1 - diskontní úroková míra, která všechny finanční toky převede na

současnou hodnotu

5.4.3 Výsledky Fair Value - smíšené životní pojištění

Výše pojistného i průběh rezerv se při použití unisex úmrtnostních tabulek neliší.

Přesto je však skutečné chování populace rozdílné, což je vidět např. na různých

pravděpodobnostech úmrtí pro muže a ženy v populačních úmrtnostních tabulkách.
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Ve výpočtech Fair Value se tyto odlišnosti projeví v různé míře výplaty pojistného

plnění v případech úmrtí. Např. pro muže jsou pojistné i rezerva kalkulovány s ur-

čitou pravděpodobností úmrtí, ale skutečná úmrtnost je vyšší (viz porovnání unisex

úmrtnostních tabulek a úmrtnostních tabulek pro muže a ženy). To vede k tomu, že

v portfoliu, kde je více mužů, je vyplaceno více pojistných plnění než bylo kalkulováno.

Použití unisex úmrtnostních tabulek v sobě implikuje to, že v pojistném kmeni

bude přibližně polovina mužů a polovina žen. Jakákoli odchylka od tohoto stavu má

za následek odchýlení pojišťovny od ideálních výsledků.

Příkladem jsou následující Graf (5.3) a Tab. (5.5), ukazující, jak se liší hodnoty

Fair Value při různých strukturách portfolia. Čím vyšší hodnota Fair Value, tím je

pojišťovna nucena tvořit vyšší rezervy. Je zde vidět to, co bylo řečeno v předchozím

odstavci a co v zásadě potvrzuje předchozí úvahu.

Graf 5.3: Fair Value pro různá složení portfolia - graf pro smíšené pojištění
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Kdyby bylo v portfoliu pojišťovny 100 % mužů, pojišťovna by měla tvořit nejvyšší

rezervy. Naopak: pojistila-li by pojišťovna pouze ženy (za unisexové pojistné), vydě-

lala by na tom. Rozdíl Fair Value mezi oběma krajními hodnotami činí přibližně 16 %,

což je již dostatečné číslo na to, aby toto bylo třeba vzít do úvahy.
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Tabulka 5.5: Fair Value pro různá složení portfolia - tabulka pro smíšené pojištění

Poměr M/Ž Fair Value (Kč) Podíl (%) Rozdíl (Kč)

0:100 9 968 868 88,80 1 256 768

10:90 10 302 454 91,78 923 182

20:80 10 477 067 93,33 748 569

30:70 10 642 683 94,81 582 953

40:60 10 902 535 97,12 323 101

50:50 11 026 553 98,23 199 083

56:44 11 225 636 100,00 0

60:40 11 312 024 100,77 - 86 388

70:30 11 438 283 101,89 - 212 647

80:20 11 564 653 103,02 - 339 017

90:10 11 689 649 104,13 - 464 013

100:0 11 841 444 105,49 - 615 808

Dále je třeba vzít do úvahy to, že zkoumané portfolio bylo relativně malé - pojiš-

ťovny mohou běžně mít portfolio o desetinásobné velikosti a zde už by se v absolutních

částkách mohlo jednat o docela velké částky.

5.5 Rizikové pojištění

Nettopojistné a nettorezervy rizikového pojištění lze také vyjádřit pomocí komu-

tačních čísel (viz kapitola 4.3.3 a vztahy (4.7) a (4.8)). Častěji jsou však vyjadřovány

přímo pomocí jiných aktuárských vzorců. Jedná se o následující výrazy pro (roční)

nettopojistné a nettorezervy:

Px,n =
A1x,n

äx,n

(5.9)

kVx = A1
x+k,n−k

− Px,n .äx+k,n−k (5.10)

Vzhledem k malým hodnotám a principu pojištění (není potřeba „spořitÿ pro případ

dožití) nebývají u rizikových pojištění rezervy tvořeny a nebývá o nich ani účtováno.

Opět se jedná o stejné pojistné a rezervu, jako ve vztazích (4.7) a (4.8), pouze je

spočteno nikoli pomocí komutačních čísel, ale přímo pomocí pravděpodobností úmrtí.
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Bruttopojistné se pak počítá následujícím vztahem (5.11):

Bx,n =
A1x,n + α+ β · äx,n

(1− γ) · äx,n

, (5.11)

kde opět α, β a γ jsou nákladové parametry.

Bruttorezerva rizikového pojištění není používána, ale platí pro ni následující vztah:

kV
B
x =k Vx − α ·

äx+k,n−k

äx,n

. (5.12)

Hodnoty nákladových parametrů pak byly nastaveny na stejné hodnoty jako v pří-

padě smíšeného pojištění: α = 3, 5 %, β = 0, 5 % a γ = 7, 0 %. V praxi mají však tyto

parametry pro rizikové pojištění jiné hodnoty, a to je jedním z důvodů, proč vyšly

v případě rizikového pojištění uvedené hodnoty Fair Value.

5.5.1 Portfolio rizikového životního pojištění

Základem pro výpočty Fair Value rizikového životního pojištění jsou smlouvy v

následující struktuře:

Portfolio se skládá z celkem 671 smluv, z toho je 474 smluv mužů a 197 smluv

žen, tj. poměr mužů v portfoliu činí 70, 64 % (to znamená, že u 70, 64 % smluv je

pojištěnou osobou muž a u 29, 36 % smluv je pojištěnou osobou žena). Počátky těchto

pojistných smluv jsou mezi roky 2000 a 2004. Vstupní věky kolísají mezi 19 a 58 lety

a doby trvání mezi 5 až 41 lety. Minimální pojistná částka je 50 000 Kč a maximální

pojistná částka činí 6 000 000 Kč. Minimální roční pojistné (už unisexové) činí 468 Kč

a maximální pak 78 192 Kč. V následující Tab. (5.6) jsou uvedeny průměrné hodnoty

tohoto portfolia:

Tabulka 5.6: Charakteristika portfolia smluv smíšeného pojištění

Poměr mužů a žen 70,64 %:29,36 %

Průměrný vstupní věk 34,91 let

Průměrná doba trvání smlouvy 23,90 let

Průměrná pojistná částka 749 178,98 Kč

Průměrné roční (unisexové) pojistné 9 283,10 Kč
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Dalšími portfolii jsou pak portfolia, která se od sebe liší pouze tím, že vzájemný

poměr počtu mužů a žen v těchto portfoliích je vždy násobkem 10 % (tj. poměr je

0 : 100, 10 : 90, 20 : 80, atd. - viz Tab. (5.7)).

5.5.2 Fair Value - rizikové životní pojištění

Vztah (5.1) je velmi obecný, pro výpočet Fair Value rizikového životního pojištění

je třeba znát jeho diskontovanou hodnotu v každém roce trvání smlouvy. Konkrétně

pro rizikové pojištění má tvar:

CF (t) = ((Px,n − nakladyt) · stt+1 · 1t<n+(
−u · qx−1+t;M/F · PC

))
· dt+1 · 1t−1<n ,

(5.13)

kde mj. parametr 1t<n (resp. 1t+1<n) nabývá hodnoty 1, je-li t < n (resp. t + 1 <

n) a hodnoty 0 v opačném případě. u je hodnota nadúmrtnosti/podúmrtnosti v %

- v tomto konkrétním případě zůstala na své tabulkové (standardní) hodnotě (tj.

parametr u = 100%). Další parametry viz též dříve uvedený vztah (5.8).

Pro rizikové pojištění je tento vztah nejjednodušší - možnosti výplaty a finančních

toků jsou omezenější než u kapitálových pojištění. U nich totiž dochází navíc k výplatě

odkupného v případě storna pojistné smlouvy spolu s výplatou případných podílů na

zisku a také k výplatě pojistné částky v případě dožití (spolu s případnými podíly).

5.5.3 Výsledky Fair Value - rizikové pojištění

Výše pojistného i průběh rezerv se při použití unisex úmrtnostních tabulek neliší

(stejně jako v případě smíšeného pojištění). Skutečné chování populace je však jiné,

což je vidět např. na různých pravděpodobnostech úmrtí pro muže a ženy v populač-

ních úmrtnostních tabulkách.

Ve výpočtech Fair Value se tyto odlišnosti projeví v různé míře výplaty pojistného

plnění v případech úmrtí. Např. pro muže jsou pojistné i rezerva kalkulovány s určitou

pravděpodobností úmrtí, ale skutečná úmrtnost je vyšší (viz opět porovnání unisex

úmrtnostních tabulek a úmrtnostních tabulek pro muže a ženy). To vede k tomu, že

v portfoliu, kde je více mužů, je vyplaceno více pojistných plnění než bylo kalkulováno.
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Použití unisex úmrtnostních tabulek v sobě opět implikuje to, že v pojistném kmeni

bude opět přibližně polovina mužů a polovina žen. Jakákoli odchylka od tohoto stavu

má pak za následek odchýlení pojišťovny od ideálních výsledků.

V případě rizikového životního pojištění záporná hodnota Fair Value znamená,

že pojištění je ziskové a vydělává (resp. že by nebylo třeba tvořit rezervy) - je to

způsobeno mj. nastavením vyšších nákladových parametrů. Prakticky to znamená, že

čím vyšší absolutní hodnota Fair Value, tím je to pro pojišťovnu výhodnější.

Příkladem jsou následující Graf (5.4) a Tab. (5.7), ukazující, jak se liší hodnoty

Fair Value při různých strukturách portfolia. Čím vyšší hodnota Fair Value, tím je

pojišťovna nucena tvořit vyšší rezervy. Je zde vidět to, co bylo řečeno v předchozím

odstavci a co v zásadě potvrzuje předchozí úvahu.

Graf 5.4: Fair Value pro různá složení portfolia - graf pro rizikové pojištění

Fair Value - rizikové životní pojišt ění
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Nejmenší hodnota (ale největší v absolutních číslech) pro portfolio, kde jsou pouze

ženy znamená, že pojišťovna by mohla chtít stejně jako v případě smíšeného životního

pojištění pojišťovat pouze ženy ale za unisexové pojistné.

Rozdíl Fair Value mezi oběma krajními hodnotami činí přibližně 62 %, což je způ-

sobeno tím, že zde není žádná spořící složka, která by tyto extrémy vyvažovala. Velké

rozdíly byly vidět již v předchozí kapitole při porovnání nettopojistných.
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Tabulka 5.7: Fair Value pro různá složení portfolia - tabulka pro rizikové pojištění

Poměr M/Ž Fair Value (Kč) Podíl (%) Rozdíl (Kč)

0:100 - 30 843 134 142,32 - 9 170 864

10:90 - 29 567 450 136,43 - 7 895 180

20:80 - 28 521 216 131,60 - 6 848 946

30:70 - 27 195 707 125,49 - 5 523 437

40:60 - 25 499 722 117,66 - 3 827 452

50:50 - 23 999 365 110,74 - 2 327 094

60:40 - 22 697 603 104,73 - 1 025 332

70:30 - 21 672 270 100,00 0

80:20 - 20 353 019 93,91 1 319 251

90:10 - 18 940 739 87,40 2 731 531

100:0 - 17 464 042 80,58 4 208 228

Opět je třeba vzít do úvahy to, že zkoumané portfolio bylo relativně malé - pojiš-

ťovny mohou běžně mít portfolio několikanásobně větší a pak už by mohlo v absolut-

ních částkách docházet k výrazným rozdílům.

5.6 Důchodové pojištění

Nettopojistné a nettorezervy důchodového pojištění lze vyjádřit pomocí komutač-

ních čísel (viz kapitola 4.3.3 a vztahy (4.9) a (4.10)). Častěji jsou však též vyjadřovány

přímo pomocí jiných aktuárských vzorců. Jedná se o následující výrazy pro (roční)

nettopojistné a nettorezervy:

Px,n =
n äx

äx,n

(5.14)

tVx =

 n−t äx+t − Px,n · äx+t,n−t pro t < n

äx+t pro t ≥ n
(5.15)

Opět se jedná o stejné pojistné a rezervu, jako ve vztazích (4.9) a (4.10), pouze je

spočteno nikoli pomocí komutačních čísel, ale přímo pomocí pravděpodobností úmrtí

a dožití.

Bruttopojistné se pak počítá následujícím vztahem (5.16):

Bx,n =
(1 + δ) ·n äx + α+ β · äx,n

(1 + γ) · äx,n

, (5.16)
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kde δ je další nákladový parametr, který slouží k pokrytí nákladů spojených s výplatou

důchodu.

Bruttorezerva důchodového pojištění je dána následujícím vztahem:

tV
B
x =


(1 + δ) ·t Vx − α · ä

x+t,n−t

äx,n
pro t < n

(1 + δ) ·t Vx pro t ≥ n
(5.17)

Hodnoty nákladových parametrů pak byly nastaveny dle Cipra (1999, [4]) (str. 192,

př. 8.2.2.) na hodnoty α = 50 %, β = 5 %, γ = 5 % a δ = 4 %.

5.6.1 Portfolio důchodového pojištění

Základem pro výpočty Fair Value důchodového pojištění jsou smlouvy v následující

struktuře:

Portfolio se skládá z celkem 715 smluv, z toho je 425 smluv mužů a 290 smluv

žen, tj. poměr mužů v portfoliu činí 59, 44 % (to znamená, že u 59, 44 % smluv je

pojištěnou osobou muž a u 40, 56 % smluv je pojištěnou osobou žena). Počátky těchto

pojistných smluv jsou mezi roky 2001 a 2003. Vstupní věky kolísají mezi 18 a 57 lety,

věky nápadů důchodu mezi 54 až 65 lety a doby trvání pojištění mezi 5 až 46 lety.

Minimální roční důchod je 3 600 Kč (to je měsíční důchod 300 Kč) a maximální roční

důchod činí 180 000 Kč (to je měsíční důchod 15 000 Kč). Minimální roční pojistné

(už unisexové) činí 792 Kč a maximální pak 205 200 Kč. V následující Tab. (5.8) jsou

uvedeny průměrné hodnoty tohoto portfolia:

Tabulka 5.8: Charakteristika portfolia smluv smíšeného pojištění

Poměr mužů a žen 59,44 %:40,56 %

Průměrný vstupní věk 36,83 let

Průměrná doba trvání smlouvy 23,67 let

Průměrný roční důchod 12 065,45 Kč

Průměrné roční (unisexové) pojistné 7 748,44 Kč

Dalšími portfolii jsou pak portfolia, která se od sebe liší pouze tím, že vzájemný

poměr počtu mužů a žen v těchto portfoliích je vždy násobkem 10 % (tj. poměr je

0 : 100, 10 : 90, 20 : 80, atd. - viz Tab. (5.9)).
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5.6.2 Fair Value - důchodové pojištění

Vztah (5.1) je opět velmi obecný, pro výpočet Fair Value je třeba znát diskontovanou

hodnotu cash-flow v každém roce trvání smlouvy. Konkrétně pro důchodové pojištění

tedy:

CF (t) = ((Px,n − nakladyt) · stt+1 · 1t<n +

+ (− st+1 · odb · 1odb · Vx,t · 1t<n −

− 1V <t<100 · px−1+t;M/F ·RD −

− max (0, urt+1 − tir − mar) · pod · Vx,t) · stt) ·

·dt+1 · 1t−1<n ,

(5.18)

kde jsou parametry opět definovány jako ve vztahu (5.8) a přibylo několik dalších.

Jedná se o parametr 1V <t<100, který nabývá hodnoty 1, je-li t mezi věkem nápadu

důchodu V a koncem úmrtnostních tabulek 100 a znamená to, že důchod je vyplacen,

pokud je věk pojištěného větší než věk nápadu důchodu. Dalším parametrem je pak

px−1+t;M/Z a znamená pravděpodobnost přežití osoby ve věku x − 1 + t pro pohlaví

muže nebo ženy (dle pohlaví opět vygenerovaného postupem zmíněným v části (5.3)).

Je-li pojištěný naživu daném věku, je mu vyplacen sjednaný důchod. Zde se opět na

jediném místě projeví různé úmrtnosti mužů a žen. RD je pak roční důchod

(ekvivalent pojistné částky PC).

Pro důchodové pojištění je tento vztah opět mírně jiný, přibylo tam období výplaty

důchodu, pro který je třeba počítat rezervu. Vzhledem ke tvorbě rezervy (unisex),

která je shodná pro obě pohlaví, rozhoduje o různé hodnotě Fair Value pro muže

a ženu pouze toto období a v něm použitá skutečná úmrtnost pro muže a ženy, která

rozhoduje o době výplaty doživotního důchodu.

5.6.3 Výsledky Fair Value - důchodové pojištění

Výše pojistného i průběh rezerv se při použití unisex úmrtnostních tabulek neliší.

Přesto se však skutečné chování populace liší, což je vidět např. na různých pravdě-

podobnostech úmrtí pro muže a ženy v populačních úmrtnostních tabulkách.

Ve výpočtech Fair Value se tyto odlišnosti projeví v různé délce výplaty pojistného

plnění, tj. doživotního důchodu. Např. pro ženy jsou pojistné i rezerva kalkulovány

s určitou pravděpodobností úmrtí, ale skutečná úmrtnost žen je menší než skutečná
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úmrtnost mužů i unisexová úmrtnost (viz porovnání unisex úmrtnostních tabulek a

úmrtnostních tabulek pro muže a ženy). To vede k tomu, že v portfoliu, kde je více

žen, budou důchody vypláceny delší dobu a tedy to bude pojišťovnu stát více, než

bylo kalkulováno pomocí unisex tabulek.

Použití unisex úmrtnostních tabulek v sobě implikuje to, že v pojistném kmeni

bude přibližně polovina mužů a polovina žen. Jakákoli odchylka od tohoto stavu má

za následek odchýlení pojišťovny od ideálních výsledků.

V případě důchodového pojištění jsou výsledky opačné než v případě např. smí-

šeného pojištění. Opět to odpovídá opačnému poměru pojistných pro muže a ženy

oproti smíšenému pojištění, kdy vzniká delší potřeba výplaty důchodů pro ženy.

Příkladem jsou následující Graf (5.5) a Tab. (5.5), ukazující, jak se liší hodnoty

Fair Value při různých strukturách portfolia. Čím vyšší hodnota Fair Value, tím je

pojišťovna nucena tvořit vyšší rezervy. Je zde vidět to, co bylo řečeno v předchozím

odstavci a co v zásadě potvrzuje předchozí úvahu.

Graf 5.5: Fair Value pro různá složení portfolia - graf pro důchodové pojištění
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Tabulka 5.9: Fair Value pro různá složení portfolia - tabulka pro důchodové pojištění

Poměr M/Ž Fair Value (Kč) Podíl (%) Rozdíl (Kč)

0:100 83 987 516 100,75 623 903

10:90 83 862 740 100,60 499 128

20:80 83 768 551 100,49 404 938

30:70 83 661 506 100,36 297 894

40:60 83 554 502 100,23 190 889

50:50 83 447 986 100,10 84 373

60:40 83 363 613 100,00 0

70:30 83 260 535 99,88 - 103 078

80:20 83 166 174 99,76 - 197 438

90:10 83 076 309 99,66 - 287 304

100:0 82 994 258 99,56 - 369 354

Nejmenší hodnota pro portfolio, kde jsou pouze muži, znamená, že pojišťovna by

mohla chtít rozdílně oproti smíšenému životnímu pojištění pojišťovat pouze muže ale

za unisexové pojistné.

Rozdíl Fair Value mezi oběma krajními hodnotami činí přibližně 1 %, což je způso-

beno zejména tím, jak je konstruován produkt (důchod je vyplácen pouze v případě

dožití se věku nápadu důchodu) a též tím, že toto pojištění se prakticky skládá ze

dvou částí. Do věku nápadu důchodu je výhodnější pojišťovat ženu (má menší pravdě-

podobnost úmrtí), ale poté je zase lépe mít v portfoliu muže (zemřou spíše než ženy).

Tyto dvě části působí proti sobě a navzájem se alespoň částečně vyrovnávají.

Opět je ale třeba vzít do úvahy to, že zkoumané portfolio bylo relativně malé

- pojišťovny mohou běžně mít portfolio několikanásobně větší a pak už by mohlo

docházet k výrazným rozdílům. Dále je třeba mít na paměti, že produkt tak jak je

zde představován, se prakticky na trhu neprodává. V nejmenším případě bývá přidána

možnost tzv. výhrady vrácení pojistného, což znamená, že v případě úmrtí pojištěného

před nápadem důchodu pojišťovna vyplatí obmyšleným zaplacené pojistné. Pokud by

byl testovaný produkt takto konstruován, přibyla by další část výrazu pro Fair Value

závislá na skutečné úmrtnosti a výsledky by zcela určitě byly jiné.

5.7 Doporučení

Česká společnost aktuárů vydala svou Odbornou směrnici číslo 3 (Česká společnost

aktuárů (2003, [5])), která stanovuje základní skupinu testů citlivosti, kterou je třeba
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provádět při výpočtu Fair Value. Jedná se o testy změn výsledků na základě změn

vstupních předpokladů či parametrů.

Doporučením této práce může být požadavek na další test - zejména v případě,

že bude třeba nerozlišovat pohlaví v kalkulacích. Vzhledem k tomu, že pro výpočty

pojistných i rezerv musí být použito stejných statistických dat a úrokové míry (viz § 18,
odst. 1 zákona číslo 363/1999 Sb., o pojišťovnictví). To znamená, že jediný způsob, jak

zohlednit případné rozdíly v pohlaví ve struktuře portfolia je prostřednictvím tzv. jiné

rezervy vytvořené např. pomocí Fair Value.

Závěr tedy může znít např. takto: V případě, že je k tvorbě pojistného použit unisex

přístup, je třeba provést stress-test struktury portfolia.

5.7.1 Smíšené pojištění

V případě smíšeného pojištění je posun v hodnotě Fair Value relativně malý. Je to

způsobeno tím, že zde proti sobě působí riziková i spořící složka. V tomto případě pak

hodně záleží na konstrukci konkrétního produktu. Je-li např. více zvýrazněna riziková

část (např. tím, že v případě smrti by byl vyplacen nějaký vícenásobek pojistné částky

pro případ dožití), pak by se vliv té rizikové složky projevil více a rozdíly by mohly

být větší. Hodně také může záležet na nákladových parametrech kalkulovaných do

produktu a schopnosti dosáhnout určitého zhodnocení. Tím může pojišťovna např.

pokrýt částečné ztráty způsobené nepříznivou strukturou portfolia. Na druhou stranu

vzhledem k současným nízkým úrokovým měrám a velké konkurenci, nedovolující

výrazně zvyšovat pojistné (nehledě na to, že toto pojistné musí stačit např. na 30 let

trvání pojistné smlouvy), pojišťovna nemá příliš prostoru na využití těchto nástrojů.

Provedené výpočty empiricky potvrdily předpoklad, že pro tento typ pojištění před-

stavuje pro pojišťovnu větší riziko kmen, ve kterém je více mužů než žen. Bylo vidět,

že bylo-li v portfoliu větší procento mužů, byla potřeba větší rezerva na pokrytí bu-

doucích závazků z pojištění.

Vzhledem k malému rozdílu by doporučení na základní nastavení portfolia mohlo

znít na poměr muži : ženy ∼ 60% : 40% (při tomto poměru se rezerva liší o 2, 5 % od
rezervy při stejném počtu mužů a žen). Pak by mohly být prováděny testy citlivosti

na změnu výše uvedeného poměru při posunech o ± 10 %.
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5.7.2 Rizikové pojištění

Rizikové pojištění je na změnu poměru mužů a žen v portfoliu pravděpodobně

nejcitlivějším produktem. Důvodem je to, že pojistné je vypočítáno pouze z pravdě-

podobností úmrtí a jakákoli změna v nich se výrazně projeví. Vzhledem k tomu, že

pojistné tohoto produktu je velmi citlivé na tyto nákladové parametry, došlo k tomu,

že se ukázala spíše ziskovost a tím došlo k jiné interpretaci výsledků. I vzhledem

k tomu, že jedná o velmi jednoduchý produkt, který je velmi citlivý na případnou

změnu pravděpodobností úmrtí (dokonce více než na změnu technické úrokové míry),

spočtené výsledky velmi kolísaly.

V případě rizikového pojištění je posun ve výsledcích o cca 20 % od výsledku při

shodném počtu mužů a žen při poměru muži : ženy ∼ 85% : 15%. To by mohl být

ten poměr, který by měl být nastaven jako základní, aby byl nastaven základní bez-

pečnostní stav. Pak by mohly být prováděny testy citlivosti na změnu výše uvedeného

poměru při posunech o ± 10 %.

5.7.3 Důchodové pojištění

V případě důchodových pojištění velmi záleží na konkrétním designu produktu.

Tyto produkty bývají sjednávány na podstatně delší dobu, zejména proto, že zde

bývá dlouhá doba výplaty důchodu, kterou je třeba do pojistného započíst. Vlastní

doba výplaty může být až 40 let a za tu dobu může dojít k velkým změnám (nejen

na finančních trzích, ale i co se týče osoby pojištěného).

Vzhledem k výše uvedenému je lépe, když je při testování postupováno spíše kon-

zervativně a proto by v případě prezentovaného produktu doporučení mohlo znít: zá-

kladní struktura portfolia by měla být nastavena na poměr muži : ženy ∼ 20% : 80%,
poněvadž v tomto případě je méně výhodné mít v portfoliu ženy vzhledem k delší

střední délce života. Dalším důvodem je to, že důchodová pojištění většinou v sobě

obsahují ještě další rizika, která jsou též závislá na pravděpodobnostech úmrtí a tím

též citlivější na případnou změnu poměru mužů a žen v portfoliu.

Pak by mohly být prováděny testy citlivosti na změnu výše uvedeného poměru při

posunech o ± 10 %.
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5.7.4 Závěrečné shrnutí

Základní nastavení struktury portfolia a navrhovaných posunů v testech tedy může

mít následující podobu:

Tabulka 5.10: Základní nastavení testu

Druh pojištění % mužů % žen % posunu

Smíšené pojištění 60 % 40 % ±10 %
Rizikové pojištění 85 % 15 % ±10 %
Důchodové pojištění 20 % 80 % ±10 %

Tato tabulka by mohla doplnit Tab. (5.1), která byla též vytvořena na základě

empirických zkušeností a odhadů.

Zůstává však ještě mnoho otevřených otázek - zejména by bylo nutné empiricky

tyto výpočty ověřit i pro jiná portfolia (zejména pro jednorázově placená pojištění)

a jiné metody výpočtu Fair Value. Použitá portfolia nemusela být reprezentativní a je

možné, že i naprogramování výpočtu Fair Value v jiném softwaru nebo systému by se

ve výsledcích mohlo lišit (např. větším či menším rozdílem mezi muži a ženami). Přesto

se lze domnívat, že výsledky skutečně odpovídají realitě a tuto práci lze považovat za

první krok v řešení této problematiky.
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