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Úvod
Bonus - malus systém se nejčastěji používá v pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Na počátku pojištění je stano-
veno pojistné, které je vypočítáno podle předem známých údajů o pojištěném
a jeho vozidle jako jsou např. věk, bydliště, nebo technické parametry vozidla.
Správné a hlavně přesné stanovení pojistného je pro pojišťovny velice důležité a
proto je potřeba uvažovat co nejvíce údajů. Pokud by byla nějaká skupina klientů
v důsledku nevhodného odhadu znevýhodněna, měla by tendenci přejít k jiné po-
jišťovně, která by lépe přihlížela k jejich dovednostem, čímž by původní pojišťovně
zůstávali v portfoliu řidiči s vyšší škodní frekvencí. I tak se ale může stát, že řidiči
s podobnými charakteristikami a podobnou výší předem stanoveného pojistného
budou mít různý počet hlášených škod díky vlivu faktorů, které nebylo možno zo-
hlednit, např. rychlostí reflexů, opatrností jízdy aj. Proto se zavádí systém bonus
- malus, jehož podstata spočívá ve vytvoření několika pomyslných tříd, které dále
upravují základ předem vypočítaného pojistného. Mezi těmito třídami se jednot-
liví řidiči přesouvají v závislosti na počtu hlášených škod, čímž je jejich předem
vypočítané základní pojistné o výši korespondující příslušné třídě buď navýšeno
(malus), nebo naopak o určitou část sníženo (bonus). Jednotliví řidiči jsou tak
mnohem spravedlivěji a přesněji ohodnoceni výší ročního pojistného. Navzdory
poněkud náročnějším metodám stanovování konkrétních výší bonusů a malusů a
odhadování průměrného počtu hlášených škod u jednotlivých řidičů je pro kli-
enta tento systém poměrně přehledný - klient si může v závislosti na své současné
třídě a počtu škod snadno sám zjistit, do jaké třídy bude zařazen v následujícím
období a jaká bude tudíž jeho celková výše pojistného pro následující rok. Da-
lší výhodou je, že odměna sníženého pojistného za nízký počet hlášených škod
představuje pro řidiče další důvod, proč řídit opatrněji a zvýšit tak bezpečnost
na našich silnicích.

Cílem této bakalářské práce bude vysvětlit princip bonus - malus systému a
popsat, jakým způsobem lze stanovit konkrétní výše slev respektive přirážek na
pojistném v bonusových respektive malusových třídách tohoto systému s ohledem
na počet očekávaných a nahlášených škod pojištěných. Dále se budeme zabývat
možností nahrazení přirážky na pojistném v malusových třídách spoluúčastí. Teo-
retické poznatky pak budou použity v praktické části, kde do konkrétního bonus
- malus systému implementujeme spoluúčast a určíme její adekvátní výše pro
všechny malusové třídy pro jednotlivé modely výší škod.

Bakalářská práce je rozdělena na čtyři kapitoly. V kapitole číslo 1 se budeme
zabývat modelováním počtu škod v závislosti na vlastnostech pojištěných řidičů.
S využitím tohoto modelu pak budeme odhadovat trajektorii těchto řidičů bonus -
malus systémem a budeme počítat rozvrstvení pojištěných v jednotlivých třídách
po ustálení systému.

Kapitola 2 pak bude věnovaná popisu způsobu stanovení optimálních sazeb
pojistného pro konkrétní třídy bonus - malus systému s ohledem na apriorně sta-
novené pojistné. Tyto sazby budeme stanovovat pomocí minimalizace kvadratické
ztrátové funkce.

V kapitole číslo 3 pak objasníme princip nahrazení přirážek na pojistném v
malusových třídách spoluúčastí. Popíšeme dva postupy tohoto nahrazení, a sice
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spoluúčastí ročních a spoluúčastí na každou nahlášenou škodu.
V praktické části této práce se zaměříme na výpočet konkrétních hodnot spo-

luúčastí pro dva teoretické modely systému bonus - malus a to jak spoluúčastí
ročních, tak spoluúčastí na každou nahlášenou škodu. Nakonec porovnáme vý-
sledky obou typů spoluúčasti.

Hlavním zdrojem teoretických poznatků pro tuto práci bude odborná pub-
likace [1], z níž bude vycházet většina značení a vzorců a dále pak diplomová
práce [2], ze které převezmeme teoretický model, na nějž budeme aplikovat prin-
cip spoluúčasti.
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1. Modelování počtu škod
Předpokládejme, že pojišťovna má pojistný kmen s celkovým počtem n po-

jištěnců, kteří uzavřeli povinné ručení. V závislosti na počtu hlášených škod v
každém období budeme chtít upravovat výši jejich ročního pojistného, tj. určo-
vat správnou bonus - malus třídu, do které je na začátku následujícího období
zařadíme. Abychom však mohli takto postupovat, musíme nejprve určit počá-
teční výši pojistného, která bude krýt předpokládané riziko. K tomu nám slouží
tzv. apriorní proměnné, což jsou nám předem známé informace jako např. věk,
pohlaví a bydliště pojištěného nebo technické údaje pojištěného vozidla.

Problém nicméně je, že i navzdory takovémuto roztřídění pojištěných zůstává
v jednotlivých skupinách značná míra heterogenity, na jejíž odstranění apriorní
proměnné nestačily. Tyto nuance budeme modelovat pomocí posloupnosti vzá-
jemně nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin Θ1,. . . ,Θn, jež nabývají
kladných hodnot a mají střední hodnotu rovnu jedné.

1.1 Negativně binomické rozdělení

Jedním ze základních diskrétních rozdělení, používaných pro modelování
počtu škod je Poissonovo rozdělení definované pravděpodobnostmi

P(Ni = k) =
λki
k!
e−λi , k = 0,1, . . . ; λi > 0. (1.1)

Pro momenty Poissonova rozdělení platí

ENi = V arNi = λi, (1.2)

kde λi je kladný parametr tohoto rozdělení v našem případě představující očeká-
vanou škodní frekvenci a dá se pro každého řidiče odhadnout z předem známých
apriorních proměnných. Pokud za tento parametr zvolíme náhodnou veličinu Θi,
dostaneme smíšené Poissonovo rozdělení ([3, str. 11]).

Předpokládejme tedy, že náhodná veličina Ni má při dané hodnotě Θi = η
Poissonovo rozdělení s parametrem λiη, kde λi > 0 představuje očekávanou škodní
frekvenci a η > 0 představuje relativní rizikovou úroveň mezi jednotlivými řidiči.
Rozdělení počtu škod pak bude mít tvar

P(Ni = k|Θi = η) =
(λiη)k

k!
e−λiη, k = 0,1,.. (1.3)

Předpokládejme nyní, že náhodná veličina Θi má gama rozdělení. Hustota
gama rozdělení je

g(y) =
αp

Γ(p)
yp−1e−αy, y ≥ 0; α, p > 0, (1.4)

kde α a p jsou kladné parametry a Γ(p) je gama funkce v bodě p definovaná
rovností

Γ(p) =

∫ ∞
0

yp−1e−ydy, p > 0. (1.5)
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Nyní zvolme za oba parametry α i p stejnou hodnotu, například α = p = h,
kde h > 0, tedy Θi ∼ Γ(h,h). Pro střední hodnotu a rozptyl veličiny Θi pak platí

E(Θi) =
h

h
= 1, V ar(Θi) =

1

h
. (1.6)

Pravděpodobnostní funkci Ni lze tedy odvodit takto:

P(Ni = n) =

∫ ∞
0

P(Ni = n|Θi = η)g(η)dη =

∫ ∞
0

(λiη)n

n!
e−λiηg(η)dη =

=

∫ ∞
0

(λiη)n

n!
e−λiη

1

Γ(h)
hhηh−1e−hηdη =

=
1

n!

1

Γ(h)
λni h

h

∫ ∞
0

ηn+h−1e−(h+λi)ηdη
sub.
=

sub.
=

Γ(h+ n)

Γ(h)n!

(
λi

λi + h

)n(
h

λi + h

)h
=

=

(
n+ h− 1

n

)(
λi

λi + h

)n(
h

λi + h

)h
, n = 0,1,...

(1.7)

Ni tedy má negativně binomické rozdělení s parametry λi a h. Střední hodnota
a rozptyl náhodné veličiny Ni splňuje

ENi = λiEΘi = λi, V arNi = λiEΘi + (λi)
2V arΘi = λi +

λ2
i

h
. (1.8)

Negativně binomické rozdělení má tedy vlastnost vyššího rozptylu proti střední
hodnotě (tzv. overdisperze), zároveň zůstává střední hodnota stejná, jako u Po-
issonova rozdělení bez náhodného parametru. Přidání náhodné veličiny Θi tedy
nebude mít vliv na celkovou očekávanou škodní frekvenci, ale umožní nám mo-
delovat heterogenitu v jednotlivých skupinách.

Zbývá dodat, že kromě gama rozdělení lze pro náhodnou veličinu, představu-
jící parametr Poissonova rozdělení, uvažovat i jiná rozdělení, která pak vedou na
odlišná rozdělení škodní frekvence. My však budeme dále uvažovat pouze nega-
tivně binomické rozdělení.

1.2 Charakteristiky bonus - malus systému

Systém bonus - malus se skládá z s+1 tříd, označených S = {0,1, . . . ,s}. Každá
třída tohoto systému představuje konkrétní násobek základního pojistného. Při
každém výročí smlouvy je v závislosti na současné třídě a počtu nahlášených
škodních událostí za uplynulý rok zvolena každému klientovi nová třída. Obecně
platí, že v čím nižší třídě se klient nachází, tím více mu je snížena základní
sazba pojistného a naopak. Pravidla pro změnu tarifních tříd se s jednotlivými
bonus - malus systémy různí především ve zvyšování úrovně třídy za každou
nahlášenou škodní událost. Může například existovat systém, jenž odmění klienta
za bezškodný průběh snížením třídy o 1 a naopak potrestá každou hlášenou škodu
zvýšením třídy o 2 (ozn. −1/2). Jiný systém by pak klienty s alespoň jednou
škodou vždy umístil do nejvyšší třídy (ozn. −1/Top).
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Podstatou těchto systémů však zůstává, že k určení následující třídy stačí
pouze znalost současné třídy a počet nahlášených škod v současném roce, nikoliv
celý škodní průběh. To nám společně s předpokladem vzájemné nezávislosti cel-
kového počtu škod v jednotlivých letech umožnuje modelovat trajektorii řidiče v
bonus malus systému pomocí Markovova řetězce.

1.3 Trajektorie řidiče v BMS

Označme l0 počáteční třídu, do které byl klient na počátku pojištění zařazen.
Trajektorie tříd, jimiž se klient pohybuje, je posloupnost {L0,L1, . . .} náhodných
veličin nabývajících hodnoty {0,1, . . . ,s}, kde Lk představuje třídu, ve které se
klient nachází během (k+1)-ního roku pojištění, tj. v časovém intervalu [k,k+1].
To znamená, že počáteční třída označená l0 bude prvním členem posloupnosti,
tj. L0 = l0.

Uvažujme systém, který odměňuje řidiče za bezeškodný rok snížením třídy o
jednu úroveň. Pokud označíme symbolem ’pen’ počet, o kolik tříd se řidič posouvá
v jednotlivých bonus - malus systémech při jedné nahlášené nehodě nahoru a Nk

počet škod nahlášených v roce k, můžeme rekursivně vyjádřit, jakou bude mít ve-
ličina Lk hodnotu, v závislosti na předchozí třídě Lk−1 a Nk, pomocí následujícího
vztahu.

Lk =

{
max{Lk−1 − 1,0}, je-li Nk = 0,

min{Lk−1 +Nk × pen,s}, je-li Nk ≥ 1,

což lze ještě sloučit do jediné rovnosti

Lk = max{min{Lk−1 − (1− Ik) +Nk × pen,s},0}, kde

Ik =

{
1, je-li Nk ≥ 1,

0, je-li Nk = 0.

Člen (1− Ik) v tomto případě představuje snížení třídy o jednu úroveň v případě
bezškodného průběhu. Některé systémy však tento člen neuvažují a zvýhodnění o
jednu úroveň přidávají i ve chvíli, kdy nějaké škody nahlášeny byly. To znamená,
že za první škodu způsobenou v jednom roce je klient penalizován hodnotou
(pen− 1) a za každou další hodnotou pen až do doby, než by se dostal, nebo by
poslední penalizací překročil nejhorší třídu s. V tom případě by již v této třídě
zůstal a za žádnou další škodu by penalizován nebyl.

1.4 Pravděpodobnosti přechodu

Pravidla přechodu jsou pro každý systém bonus - malus různá. Můžeme je
však specifikovat pomocí čtvercových matic T (k) řádu s + 1 pro celkový počet
nahlášených škod k za jeden rok.

T (k) = {tij(k); i,j ∈ {0,1, . . . ,s}}.

Prvky tij(k) nabývají pouze hodnot 0 nebo 1 a dají se interpretovat tak, že pokud
daný systém přeřadí řidiče ze třídy i do třídy j, způsobil-li celkem k škod, bude
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hodnota tij(k) rovna jedné. V opačném případě bude rovna nule. Protože lze
vždy jednoznačně určit právě jednu třídu, která bude řidiči za daných podmínek
přiřazena, bude součet každého řádku jakékoliv matice T (k) roven jedné.

Nechť {N1,N2, . . .} je posloupnost vzájemně nezávislých náhodných veličin s
Poissonovým rozdělením s parametrem λ, tj. Nn ∼ Poiss(λ), n = 1,2, . . . před-
stavující počet škod určitého řidiče v roce 1,2, . . .. Pravděpodobnost přechodu
tohoto řidiče ze třídy i do třídy j se dá vyjádřit jako

pij = P[Ln+1 = j|Ln = i]

=
∞∑
k=0

P[Ln+1 = j|Ln = i, Nn+1 = k]P[Nn+1 = k|Ln = i]

=
∞∑
k=0

tij(k)e−λ
λk

k!
; i,j ∈ {0,1, . . . ,s}.

V tomto vyjádření jsme užili markovské vlastnosti, a sice nezávislost Nn+1 na Ln.
Znalost pravděpodobnosti přechodu mezi danými třídami během jednoho roku

nám umožňuje spočítat pravděpodobnost jakkoliv dlouhé trajektorie řidiče při
daných pravidlech bonus - malus systému a očekávané škodní frekvenci řidiče.

Pro další výpočty si všechny pravděpodobnosti přechodu pij uspořádáme do
čtvercové matice

P = {pij; i,j ∈ {0,1, . . . ,s}}.

Pravděpodobnosti pij tedy můžeme zapsat maticově jako

P =
∞∑
k=0

T (k)e−λ
λk

k!
.

Podobně jako u matice T (k), budou součty řádků rovny jedné i u matice P , jelikož
řidiči bude nějaká další třída na začátku dalšího pojistného roku přiřazena určitě.
Pravděpodobnosti obsažené v této matici však popisují změnu tříd pouze během
jednoho období. Nyní budeme chtít charakterizovat pravděpodobnosti přechodu
v období několika let.

1.5 Dlouhodobé chování BMS

Uvažujme pravděpodobnost

p
(n)
ij = P[Lm+n = j|Lm = i],

což je pravděpodobnost přechodu ze třídy i do třídy j za n let pro každé m,n ∈ ℵ0

a i,j ∈ {0,1,...,s}.
Jednotlivé pravděpodobnosti pak můžeme zapsat do matice tvaru:

P (n) = {p(n)
ij ; i,j ∈ {0,1,...,s}}.

Tvrzení 1 Pro všechna m,n = 0,1,... platí

P (n) = P n
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a tudíž
P (n+m) = P (n)P (m).

Důkaz provedeme indukcí přes n. Pro n = 1 rovnice platí. Předpokládejme,
že rovnice platí pro n a dokažme platnost pro n+ 1. Pravděpodobnost přechodu
z i-té do j-té třídy za n + 1 let můžeme rozepsat jako součet pravděpodobností
přechodu do třídy l za n let násobených pravděpodobností přechodu z třídy l do j
za jeden rok. Tyto pravděpodobnosti vysčítáváme přes všechny možné hodnoty l.
Dostáváme

p
(n+1)
ij =

s∑
l=0

p
(n)
il plj,

což odpovídá maticovému násobení matice P (n) a P . �

Nyní se podíváme, jak se bude matice P (n) chovat při rostoucím n, tj. jak se
bude bonus - malus systém v závislosti na čase ustalovat. Protože o ročních poč-
tech škod jednotlivých řidičů předpokládáme, že jsou vzájemně nezávislé a stejně
rozdělené, budeme očekávat, že se po dostatečně dlouhém období pohyb řidičů
ustálí kolem tříd odpovídajících jejich škodní frekvenci a systém se stabilizuje.

Uvažujme nyní trajektorii řidiče se škodní frekvencí λ. Stacionární rozdělení
π(λ) definujeme jako

π(λ) = (π0(λ),(π1(λ),...,(πs(λ))T ,

kde

πj(λ) = lim
n−→∞

p
(n)
ij

je pravděpodobnost, že po nekonečně dlouhém období bude řidič se škodní
frekvencí λ ve třídě j pro j ∈ {0,1,...,s}. Je to zároveň podíl času, kdy se tento
řidič nachází po ustálení systému ve třídě j.

Jelikož π(λ) nezávisí na počáteční třídě, konverguje matice P n pro n −→ ∞
k matici Π, která má všechny řádky rovny π(λ), tedy

lim
n−→∞

P (n) = Π =


πT (λ)
πT (λ)

...
πT (λ)

 .

V následujícím tvrzení ukážeme, jak přímou metodou vypočítat stacionární
rozdělení π(λ).

Tvrzení 2 Nechť E je čtvercová matice řádu s + 1, jejíž všechny prvky jsou
rovny jedné. Předpokládejme, že matice pravděpodobností přechodu P je regulární.
Potom je matice (I − P +E) invertibilní a stacionární rozdělení π(λ) spočítáme
pomocí rovnice

πT (λ) = eT (I − P + E)−1,

kde e je sloupcový vektor délky s + 1, jehož všechny prvky jsou jedničky a I je
jednotková matice řádu s+ 1.

Důkaz nalezneme v [1, str. 179].
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2. Stanovení optimálního
relativního pojistného

Nyní se zaměříme na stanovení relativních sazeb bonus - malus tříd, tj. různých
násobků apriorního pojistného podle různých tříd bonus - malus systému. Naším
cílem bude co nejlépe odhadnout hodnoty těchto sazeb tak, aby pojistné, které
řidiči platí, z dlouhodobého hlediska co nejvíce odpovídalo jejich skutečné škodní
frekvenci.

2.1 Bayesovské relativity

Nyní vyberme náhodného řidiče z portfolia. Očekávaný počet škod, který
bychom stanovili na základě apriorních proměnných, i relativní riziková úroveň
spojená se stylem jízdy tohoto řidiče jsou v tomto případě náhodné veličiny.
Označme je tedy jako Λ, tj. apriorně očekávaná roční škodní frekvence a Θ, tj.
relativní rizikovost, jež nemohla být stanovena na základě apriorních proměnných.
Očekávaná roční škodní frekvence náhodného řidiče bude ΛΘ. Můžeme předpo-
kládat, že Λ a Θ jsou nezávislé. Dále nechť wk představuje váhu k-té apriorně
stanovené rizikové skupiny řidičů, jejichž očekávaná škodní frekvence je λk, tedy
Pr(Λ = λk) = wk, kde k = 1,...,K.

Nyní zavedeme náhodnou veličinu L, která bude představovat třídu bonus -
malus systému náhodného řidiče po dosažení ustáleného stavu. Rozdělení této
veličiny lze určit následovně:

P(L = l) =
K∑
k=1

P[L = l|Λ = λk]P[Λ = λk]

=
K∑
k=1

wk

∫ ∞
0

P[L = l|Λ = λk,Θ = η]g(η)dη

=
K∑
k=1

wk

∫ ∞
0

πl(λkη)g(η)dη, l = 0,1,...,s.

g(η) v tomto případě představuje hustotu veličiny Θ, o které předpokládáme,
že pochází z gama rozdělení s parametry h a h. Pravděpodobnosti P(L = l),
l = 0,1,...,s zároveň představují podíly řidičů ve skupině l ustáleného systému.

Nyní budeme chtít stanovit optimální relativity rl minimalizací kvadratické
ztrátové funkce. rl v tomto případě představuje relativitu, která se váže na třídu
l, tj. pojištěný ve třídě l platí rl-násobek svého apriorně stanoveného pojistného.
Hledáme takové hodnoty rl, pro které je průměrná kvadratická odchylka skutečné
relativní sazby Θ od relativní sazby rL co nejmenší. Tuto ztrátovou funkci tedy
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můžeme rozepsat jako

E[(Θ− rL)2] =
s∑
l=0

E[(Θ− rL)2|L = l]P(L = l) =

=
s∑
l=0

∫ ∞
0

(η − rl)2 P(L = l|Θ = η)g(η)dη =

=
s∑
l=0

∫ ∞
0

(η − rl)2

K∑
k=1

P(L = l|Θ = η,Λ = λk)P(Λ = λk)g(η)dη =

=
K∑
k=1

wk

∫ ∞
0

s∑
l=0

(η − rl)2πl(λkη)g(η)dη.

Minimalizací této ztrátové funkce dostaneme optimální relativní sazby rl pro
všechny třídy bonus - malus systému. Hodnota relativních sazeb rl bude v na-
šem případě odpovídat střední hodnotě parametru Θ podmíněnou skutečností,
že se náhodně vybraný řidič bude nacházet po ustálení systému právě ve třídě l.
Můžeme tedy napsat

rl = E[Θ|L = l] =

= E (E[Θ|L = l,Λ]|L = l) =

=
K∑
k=1

E[Θ|L = l,Λ = λk]P[Λ = λk|L = l] =

=
K∑
k=1

wk

∫ ∞
0

η
πl(λkη)

P[L = l,Λ = λk]
g(η)dη

P[L = l,Λ = λk]

P[L = l]
=

=

∑K
k=1wk

∫∞
0
ηπl(λkη)g(η)dη∑K

k=1wk
∫∞

0
πl(λkη)g(η)dη

, l ∈ {0,1,...,s}.

Ve výpočtu jsme použili rozepsání podmíněné střední hodnoty Θ

E[Θ|L = l,Λ = λk] =

∫ ∞
0

ηf(η|L = l,Λ = λk)dη =

= wk

∫ ∞
0

η
πl(λkη)

P[L = l,Λ = λk]
g(η)dη,

jelikož aposteriorní rozdělení Θ (tj. veličiny L a Λ nabývají konkrétních hod-
not) můžeme vyjádřit pomocí aposteriorní hustoty f(η|L = l,Λ = λk). Pro tuto
aposteriorní hustotu platí podle Bayesova vzorce:

f(η|L = l,Λ = λk) =
P[L = l,Λ = λk|Θ = η]g(η)

P[L = l,Λ = λk]
=

=
P[L = l|Λ = λk,Θ = η]P[Λ = λk]g(η)

P[L = l,Λ = λk]
=

=
πl(λkη)wkg(η)

P[L = l,Λ = λk]
.
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Výsledná hodnota rl tedy bude představovat optimální relativní sazbu pojist-
ného v l-té bonus malus třídě. Lze snadno ověřit, že střední hodnota veličiny rL
bude rovna jedné, neboť

E[rL] = E[E[Θ|L]] = E[Θ] = 1.

Důsledkem toho je, že součet všech slev na pojistném všech řidičů v bonusových
třídách bude v průměru stejně vysoký jako součet všech přirážek všech řidičů z
malusových tříd. Jinými slovy to znamená, že pojišťovna bude mít stejný příjem
pojistného, jako kdyby systém bonus - malus nepoužívala.
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3. Spoluúčast v malusových
třídách

V této kapitole se budeme zabývat možností nahrazení penalizace na pojist-
ném klientů v malusových třídách spoluúčastí na vzniklých škodách. To znamená,
že klienti, kteří se nachází v malusových třídách systému, nebudou platit celou
přirážku na pojistném, ale v případě vzniku pojistné události se budou v závis-
losti na jejich současné třídě podílet na úhradě části škod formou spoluúčasti.
Kombinace systému bonus - malus se spoluúčastí obnáší celou řadu výhod. Ři-
diči v malusových třídách mají tendenci jezdit opatrněji a i když se rozhodnou
po způsobené škodě od pojišťovny odejít, stále musí výši své spoluúčasti uhradit.
Spoluúčast je také další nástroj, jak optimalizovat systém tak, aby přilákal nové
klienty snížením vysoké přirážky na pojistném v malusových třídách.

Budeme uvažovat dva způsoby aplikace spoluúčasti - roční spoluúčast a spo-
luúčast na každou způsobenou škodu. Roční spoluúčast znamená, že z celkového
úhrnu škod v daném roce bude první část rovnou této spoluúčasti hradit po-
jištěný a zbytek pojišťovna. U druhého způsobu pak bude mít klient povinnost
platit spoluúčast u každé škody bez ohledu na to, kolik škod způsobí.

Spoluúčast lze rovněž aplikovat částečně, tedy že pojištěný v malusové třídě
bude platit jak zvýšené pojistné (nižší než ve standardním BMS), tak spoluúčast
na škodách. My se však dále v této práci omezíme pouze na případ celkového
nahrazení přirážky na pojistném spoluúčastí.

3.1 Rozdělení ročního úhrnu škod

Nechť S je náhodná veličina představující roční úhrn škod pojištěného. Tuto
veličinu budeme modelovat pomocí složeného rozdělení. Označme C1, C2,...,CN
výše jednotlivých škod, které pojištěný během jednoho roku nahlásil, kde N je
jejich počet. Celkový úhrn škod pak můžeme zapsat jako

S =
N∑
k=1

Ck,

s předpokladem, že prázdná suma je rovna nule. O výších jednotlivých škod
C1, C2,... předpokládáme, že jsou vzájemně nezávislé, stejně rozdělené a nezávislé
na veličině N . V první kapitole předpokládáme, že roční počet škod pojištěného
má smíšené Poissonovo rozdělení s parametry λ a Θ. S má tedy složené smíšené
Poissonovo rozdělení.

Podmíněná distribuční funkce veličiny S je dána vztahem

P[S ≤ x|Λ = λ,Θ = η] =
∞∑
n=0

P[N = n|Λ = λ,Θ = η]F ?(n)(x) =

=
∞∑
n=0

e−λη
(λη)n

n!
F ?(n)(x); x ≥ 0,

kde F je distribuční funkce veličin Ck a

F ?(n)(x) = P[C1 + ...+ Cn ≤ x]

12



je n-násobná konvoluce distribuční funkce F . Distribuční funkci veličiny S nyní
vypočítáme integrací podmíněné distribuční funkce přes všechny možné hodnoty
Λ a Θ.

P[S ≤ x] =
∑
k

wk

∫ ∞
0

P[S ≤ x|Λ = λk,Θ = η]dFΘ(η); x ≥ 0.

Výpočet distribuční funkce S touto přímou metodou bude nicméně časově ve-
lice náročný. Ve výpočtu F ?(n)(x) totiž musíme provést n-dimenzionální integraci
pro dostatečný počet n. K tomu ještě musíme integrovat přes hodnoty Λ a Θ.
Jelikož jsme však za rozdělení počtu škod zvolili negativně binomické rozdělení,
můžeme k určení distribuční funkce S využít Panjerovu rekurzivní formuli.

3.2 Diskretizace

Pro praktickou aplikaci Panjerovy rekurzivní formule je zapotřebí, aby roz-
dělení výší škod Ck bylo diskrétní a aby hodnot tohoto rozdělení nebylo příliš
mnoho. Nahradíme tedy veličiny Ck veličinami C∆

k , což jsou veličiny nabývající
hodnot násobků nějaké fixní jednotky ∆. Obvyklým způsobem tohoto nahrazení
je zaokrouhlovací metoda. V takovém případě zvolíme za ∆ konkrétní hodnotu a
následně určíme diskretizovanou distribuční funkci F∆ následujícími rovnostmi.

F∆(x) = F (j∆)⇔ j∆ ≤ x < (j + 1)∆, j = 0,1,...

Z této rovnice je zřejmé, že hodnoty diskretizované distribuční funkce F∆

budou vždy menší nebo rovné hodnotám distribuční funkce F pro všechna x,
tedy že pojistné stanovené touto metodou bude vždy trochu vyšší než skutečné
pojistné, jelikož EC∆

k > ECk.

3.3 Panjerova rekurzivní formule

Nyní můžeme přistoupit k výpočtu diskretizované verze úhrnu škod S defino-
vaného vztahem

S∆ =
N∑
k=1

C∆
k

pomocí Panjerovy rekurzivní formule. Je zapotřebí, aby rozdělení počtu škod N
splňovalo pro nějaké hodnoty a a b následující vlastnost:

pk = (a+
b

k
)pk−1, k = 1,2,..., (3.1)

kde pk odpovídá pravděpodobnosti, že veličina N nabyde hodnoty k. Tuto vlast-
nost splňují tři následující rozdělení:

1) Poissonovo rozdělení, položíme-li a = 0 a zvolíme-li b > 0;

2) Negativně binomické rozdělení, zvolíme-li 0 < a < 1 a a+ b > 0;
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3) Binomické rozdělení, zvolíme-li a < 0 a b = −a(m+ 1), kde m je kladné,
přirozené číslo.

Označme nyní fi = P[C∆
1 = i∆] pravděpodobnostní funkci veličiny C∆

1 . Pokud
tato funkce splňuje rovnost f0 = 0, pak platí následující tvrzení:

Tvrzení 3 Pokud pravděpodobnostní rozdělení veličiny N splňuje vlastnost 3.1 a
zároveň pokud f0 = 0, pak hodnoty pravděpodobnostní funkce veličiny S∆ získáme
rekurzivně pomocí vztahu

gj =

j∑
i=1

(a+ i
b

j
)figj−i, g0 = p0, (3.2)

kde gi = P[S∆ = i∆], i ∈ ℵ.

Důkaz nalezneme v [1, str. 282].
Distribuční funkci veličiny S∆ pak získáme pomocí vztahu 3.2 jako součet

pravděpodobností, že S∆ nabývá hodnot menších nebo rovných i∆, tedy

P[S∆ ≤ i∆] =
i∑

j=0

gj. (3.3)

3.4 Celková roční spoluúčast

V této podkapitole budeme uvažovat roční spoluúčast. Vyberme nyní pojiště-
ného, který se nachází ve třídě l bonus - malus systému. Pokud bychom uvažovali
pouze bonus - malus systém bez spoluúčasti, činilo by pojistné tohoto řidiče
rlλE[C1], tj. součin apriorně stanovené škodní frekvence a střední hodnoty výše
jedné způsobené škody, upravený relativitou třídy l. Pokud bychom na tento
bonus - malus systém aplikovali princip roční spoluúčasti, zaplatil by tento po-
jištěný, nacházel-li by se v malusové třídě, pojistné ve výši λE[C1] (tzn., že by
na pojistném neplatil malusovou přirážku) plus min{S,dl}, kde dl je výše roční
spoluúčasti pojištěných v třídě l a S je celkový úhrn škod pojištěného v třídě l, ve
kterém veličina N , představující počet škod tohoto pojištěného, má střední hod-
notu rlλ. Při stanovení výše spoluúčasti dl budeme požadovat, aby se průměrné
výdaje pojištěného v malusové skupině l standardního bonus - malus systému
rovnaly průměrným výdajům téhož řidiče v téže skupině l bonus - malus systému
se spoluúčastí. Dostáváme tedy

rlλE[C1] = λE[C1] + E[S|S < dl]P[S < dl] + dl P[S > dl], (3.4)

což odpovídá právě platbě apriorního pojistného zvýšené o střední hodnotu
spoluúčasti. Jednotlivé hodnoty dl budeme počítat pouze pro malusové třídy sys-
tému, tj. pro třídy l takové, že rl > 1. Tyto hodnoty budeme získávat za pomoci
rovnice 3.4 numericky. Použitím Panjerovy rekurzivní formule získáme distribu-
ční funkci celkového úhrnu škod S a odtud pak odvodíme hodnoty členů pravé
strany rovnice pro konkrétní hodnoty dl.
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3.5 Spoluúčast na každé škodě

Nyní budeme uvažovat spoluúčast na každou škodu, kterou pojištěný na-
hlásí. Obdobně vybereme pojištěného z malusové třídy l bonus - malus sys-
tému,tj. rl > 1. Pro standardní bonus - malus systém by tento řidič ročně zaplatil
rlλE[C1] ve formě pojistného. Pokud bychom však zavedli do tohoto systému spo-
luúčast vázanou na každou nahlášenou škodu, zaplatil by tento pojištěný λE[C1]
formou pojistného plus min{Ck,dl} z každé nahlášené škody Ck. Pro stanovení
výše spoluúčasti budeme opět požadovat rovnost mezi průměrnými ročními vý-
daji pojištěného standardního systému a systému se spoluúčastí. Dostaneme

rlλE[C1] = λE[C1] + rlλ(E[C1|C1 < dl]P[C1 < dl] + dl P[C1 > dl]), (3.5)

což odpovídá součtu apriorního pojistného a výše očekávané platby na právě
jedné škodě vynásobené očekávanou škodní frekvencí. Jelikož uvažujeme kladnou
škodní frekvenci, můžeme ještě zjednodušit na

rlE[C1] = E[C1] + rl(E[C1|C1 < dl]P[C1 < dl] + dl P[C1 > dl]). (3.6)

Hodnoty dl, v tomto případě představující výši spoluúčasti na každé škodě,
budeme opět počítat pouze pro malusové třídy l. Pro konkrétní rozdělení výší
škod budeme dané hodnoty opět získávat numericky.
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4. Praktická část
V této části práce použijeme teoretické metody popsané ve třetí kapitole a

budeme je aplikovat na teoretický model bonus - malus systému, který byl na
základě reálných dat od jedné české pojišťovny vypočítán v diplomové práci [2].
Cílem této kapitoly bude implementace spoluúčasti do výše zmíněného teoretic-
kého modelu a to jak spoluúčasti roční, tak spoluúčasti na každou nahlášenou
škodu. Pro výpočty hodnot spoluúčastí jednotlivých tříd budeme používat pro-
gram Microsoft Excel.

4.1 Teoretický model

S použitím teoretických poznatků první a druhé kapitoly byl v diplomové
práci [2] určen model systému bonus - malus o celkem čtrnácti třídách, pro které
byly z reálných dat vypočítány optimální výše relativního pojistného a bylo zá-
roveň stanoveno rozvrstvení pojištěných v tomto systému v nekonečném časovém
horizontu (viz Tabulka 4.1).

Třída l rl P [L∞ = l]

M3 13 9,085688 0,000173
M2 12 8,863649 0,000247
M1 11 8,506273 0,000109
Z 10 8,333367 0,000111
B1 9 8,128771 0,000123
B2 8 7,852306 0,000147
B3 7 7,505049 0,000194
B4 6 7,039359 0,000284
B5 5 6,428912 0,000475
B6 4 5,768414 0,000877
B7 3 4,662700 0,002364
B8 2 4,170799 0,004372
B9 1 2,642688 0,029900
B10 0 0,908140 0,960632

Tabulka 4.1: Výše relativit a rozvrstvení prvního teoretického modelu bonus -
malus systému

Hodnoty rl představují násobky apriorně stanoveného pojistného pro pojištěné
v třídě l. Navzdory převzatému značení jednotlivých tříd se jedná o třídy (až na
jedinou výjimku) malusové. Násobek apriorního pojistného je téměř vždy vyšší
než jedna, nese s sebou tedy malusovou přirážku. Pouze třída B10 může být
považována za bonusovou a tudíž pro ni spoluúčast počítat nebudeme. Povšim-
něme si nyní pravého sloupce, představujícího podíl pojištěných v dané třídě.
Jak je na první pohled patrné, drtivá většina pojištěných se nachází v jediné
bonusové třídě (více než 96%). Toto rozdělení pojištěných společně s faktem, že
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střední hodnota veličiny rL∞ má být rovna jedné, má za následek extrémně vy-
soké sazby v malusových třídách (až 908,6% ve třídě M3). Toto rozvrstvení je
důsledkem velmi benevolentních přechodových pravidel systému založeného na
rozhodné době (viz [2]), který je velmi podobný systému typu -1/2 . Proto byl na
stejná data aplikován mnohem přísnější systém typu -1/Top, mající celkem šest
tříd. Rozvrstvení i stanovené optimální relativity popisuje tabulka 4.2.

l rl P [L∞ = l]

5 2,8641087 0,03171402
4 2,6820286 0,02865479
3 2,5270669 0,02610555
2 2,3921403 0,02394178
1 2,2728750 0,02207979
0 0,7595206 0,86750440

Tabulka 4.2: Výše relativit a rozvrstvení teoretického modelu bonus - malus sys-
tému typu -1/Top.

Rozvrstvení tohoto systému je již rovnoměrnější, což má za následek nižší
přirážky na pojistném v malusových třídách. Nyní se podíváme, jak bude vypadat
zavedení spoluúčasti do těchto modelů.

4.2 Celková roční spoluúčast

Výše roční spoluúčasti budeme pro jednotlivé třídy systémů odhadovat nume-
ricky s použitím rovnice 3.4. K tomu je zapotřebí získat distribuční funkci veličiny
S∆ představující celkový roční úhrn škod a napočítat pomocí ní jednotlivé členy
pravé strany rovnice 3.4. Jednotlivé body distribuční funkce S vypočítáme pomocí
rovnice 3.2 z tvrzení 3. K tomu však potřebujeme znát konkrétní hodnoty parame-
trů a a b a hustotu veličiny C∆

1 . U obou dvou teoretických modelů bonus - malus
systému bylo pro modelování počtu škod použito negativně binomické rozdělení,
jehož pravděpodobnostní funkci jsme si odvodili v první kapitole. Abychom zís-
kali konkrétní hodnoty parametrů a a b, stačí nám vypočítat první tři hodnoty
pravděpodobnostní funkce tohoto rozdělení p0, p1 a p2 a použít vzorec 3.1.

V diplomové práci [2] je v modelu pro počet škod použita hodnota průměrné
roční škodní frekvence λ = 0,0333 a hodnota overdisp. parametru h = 0,5089.
Tyto hodnoty dosadíme do vzorce 1.7 a s pomocí hodnot p0, p1 a p2 vypočí-
táme hodnoty parametrů a a b. O veličině C1 představující výši škody před-
pokládáme, že pochází pro porovnání po řadě z exponenciálního, logaritmicko-
normálního a gama rozdělení a má střední hodnotu E[C1] = 20662 a rozptyl
V ar[C1] = 426918244 v případě exponenc. rozdělení a V ar[C1] = 1231285538
v případě logaritmicko-normálního a gama rozdělení. Tyto hodnoty jsme zvolili
shodně s hodnotami použitými v numerické části sedmé kapitoly knihy [1]. Pro
každé rozdělení veličiny C1 určíme hustotu diskretizované veličiny C∆

1 pomocí
zaokrouhlovací metody a dopočítáme potřebné body distribuční funkce S∆. Ná-
ročnost tohoto výpočtu je kvadratická v závislosti na počtu určených bodů této
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distribuční funkce. Jelikož předpokládáme, že výše spoluúčasti pro třídy s nej-
vyšší malusovou přirážkou budou vysoké, zvolíme pro diskretizační konstantu ∆
vyšší hodnotu, v našem případě ∆ = 50. Výše ročního pojistného a ročních spo-
luúčastí pro jednotlivé třídy systému podobnému typu -1/2 pak budou vypadat
následovně:

původní pojistné dl pokud dl pokud dl pokud
l

rlλE[C1]
nové pojistné

C1 ∼ Exp C1 ∼ LNor C1 ∼ Gama

13 6251 688 65900 76550 112750
12 6099 688 64650 75500 110900
11 5853 688 62650 73750 107800
10 5734 688 61650 72900 106300
9 5593 688 60500 71850 104500
8 5403 688 58900 70400 102000
7 5164 688 56900 68500 98850
6 4843 688 54150 65900 94450
5 4423 688 50500 62200 88400
4 3969 688 46350 57800 81500
3 3208 688 39000 49350 68750
2 2870 688 35500 45050 62400
1 1818 688 22650 28050 38800
0 625 625 0 0 0

Tabulka 4.3: Výše ročního pojistného a ročních spoluúčastí v závislosti na zvole-
ném rozdělení pro počet škod v prvním modelu systému bonus - malus.

V tabulce můžeme vidět závislost výše spoluúčasti na malusové třídě - čím je
malusová třída vyšší, tím je i výše spoluúčasti vyšší. Toto je očekávaný jev, neboť
klient ve vyšší malusové třídě není již penalizován přirážkou na pojistném, musí
tedy být penalizován vyšší spoluúčastí.

Zajímavým jevem je i to, že hodnoty spoluúčasti jsou v každé malusové třídě
vyšší, pokud za rozdělení výší škod volíme logaritmicko normální nebo gama
rozdělení oproti exponenciálnímu rozdělení a to i přes to, že jsme uvažovali vždy
stejnou střední hodnotu. To je částečně způsobeno rozdílnou tíží chvostů těchto
rozdělení. V praxi je proto potřeba pečlivě vybrat rozdělení, kterým se výše škod
odhadují.

Stejným způsobem jsme napočítali i výše pojistného a spoluúčastí pro bonus
- malus systém typu -1/Top (viz Tabulka 4.4).

4.3 Spoluúčast na každé škodě

Výše jednotlivých spoluúčastí budeme pro jednotlivé malusové třídy opět od-
hadovat numericky na základě rovnosti 3.6. Jelikož se jedná o hodnoty spoluúčasti
vázané na právě jednu škodu, není v tomto případě potřeba znát rozdělení celko-
vého úhrnu škod a tím tedy odpadá časově náročný výpočet distribuční funkce S.
K řešení rovnosti 3.6 nám stačí znát hustotu a distribuční funkci rozdělení ve-
ličiny C1. Pro tuto veličinu volíme opět po řadě exponenciální, logaritmicko nor-
mální a gama rozdělení se stejnou střední hodnotou a stejnými rozptyly, jako jsme
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původní pojistné dl pokud dl pokud dl pokud
l

rlλE[C1]
nové pojistné

C1 ∼ Exp C1 ∼ LNor C1 ∼ Gama

5 1971 688 24750 30950 42700
4 1845 688 23050 28550 39500
3 1739 688 21500 26450 36650
2 1646 688 20100 24550 34050
1 1564 688 18850 22800 31650
0 523 523 0 0 0

Tabulka 4.4: Výše ročního pojistného a ročních spoluúčastí v závislosti na zvole-
ném rozdělení pro počet škod v systému typu -1/Top.

zvolili ve výpočtu roční spoluúčasti. Výsledné hodnoty pojistného a spoluúčastí
pro systém podobný typu -1/2 jsou uvedeny v tabulce 4.5.

původní pojistné dl pokud dl pokud dl pokud
l

rlλE[C1]
nové pojistné

C1 ∼ Exp C1 ∼ LNor C1 ∼ Gama

13 6251 688 45591 60168 93172
12 6099 688 45080 59596 91971
11 5853 688 44228 58627 89973
10 5734 688 43804 58137 88978
9 5593 688 43292 57539 87780
8 5403 688 42576 56691 86109
7 5164 688 41642 55566 83936
6 4843 688 40318 53933 80865
5 4423 688 38445 51551 76546
4 3969 688 36204 48596 71416
3 3208 688 31811 42519 61494
2 3870 688 29507 39213 56375
1 1818 688 20081 25331 36112
0 625 625 0 0 0

Tabulka 4.5: Výše ročního pojistného a výše spoluúčastí na každé škodě v zá-
vislosti na zvoleném rozdělení pro počet škod v prvním modelu systému bonus -
malus.

Z tabulky je opět patrná rostoucí výše spoluúčasti s rostoucí malusovou tří-
dou. Podobně jako u hodnot ročních spoluúčastí, vidíme i zde vyšší hodnoty
spoluúčasti u výpočtu s logaritmicko normálním a gama rozdělením veličiny C1.
To je opět způsobeno odlišnými vlastnostmi těchto rozdělení.

Srovnáme-li hodnoty spoluúčastí jednotlivých škod v tabulce 4.5 s hodnotami
ročních spoluúčastí v tabulce 4.3, povšimneme si, že hodnoty ročních spoluúčastí
jsou ve všech případech jak pro všechny třídy, tak pro všechny typy rozdělení
výší škod vyšší. Toto je opět očekávaný jev, neboť pojištěný po naplnění limitu
roční spoluúčasti již nic platit nemusí (musí mít tedy limit nastaven výše), za-
tímco pojištěný v systému se spoluúčastí na každou škodu musí na každé další
nahlášené škodě znovu platit část škody až do výše spoluúčasti (musí mít tedy
limit nastaven níže).
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Tentýž postup byl použit pro vypočítání pojistného a spoluúčastí pro systém
typu -1/Top (viz Tabulka 4.6).

původní pojistné dl pokud dl pokud dl pokud
l

rlλE[C1]
nové pojistné

C1 ∼ Exp C1 ∼ LNor C1 ∼ Gama

5 1971 688 21740 27775 39586
4 1845 688 20384 25775 36742
3 1739 688 19154 23973 34190
2 1646 688 18019 22324 31860
1 1564 688 16965 20804 29716
0 523 523 0 0 0

Tabulka 4.6: Výše ročního pojistného a výše spoluúčastí na každé škodě v závis-
losti na zvoleném rozdělení pro počet škod v systému typu -1/Top.

I v tomto případě jsou výše spoluúčastí za každou škodu nižší než roční spo-
luúčasti. I zde zůstal rostoucí trend výše spoluúčastí v závislosti na rostoucí ma-
lusové třídě, stejně tak vyšší hodnoty spoluúčastí ve čtvrtém a pátém sloupci, jak
jsme předpokládali.
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Závěr
V této práci jsme se zabývali systémy bonus - malus, charakterizovali jsme

jejich principy stanovení a jejich pravidla a vysvětlili jsme, jakým způsobem lze
nahradit přirážku na pojistném v malusových třídách spoluúčastí.

V teoretické části jsme vysvětlili, jak lze modelovat počet škod pojištěných,
jaké jsou principy systémů bonus - malus a jakým způsobem se pojištění pohybují
mezi jednotlivými třídami těchto systémů. Dále jsme objasnili, jakým způsobem
se stanovují optimální hodnoty sazeb pojistného v jednotlivých třídách. Na závěr
teoretické části jsme uvedli dva druhy spoluúčasti, které lze na systémy bonus -
malus aplikovat a popsali jsme způsob této aplikace.

V praktické části jsme se pak zaměřili na dva teoretické modely systémů bo-
nus - malus a aplikovali jsme princip spoluúčasti tak, jak jsme nastínili ve třetí
kapitole. Výsledné hodnoty jsme pak pro jednotlivé typy spoluúčasti porovnali
a zhodnotili jsme, jaký vliv má na tyto hodnoty volba rozdělení výší škod.

Zjistili jsme, že podstatný vliv na výše jednotlivých spoluúčastí, ať už spolu-
účastí ročních nebo spoluúčastí za každou škodu, má volba bonus - malus systému,
respektive jeho přechodových pravidel. Ta se totiž podílí na výších jednotlivých
sazeb pojistného, které pak přímo ovlivňují výše spoluúčastí. Rovněž je nutné
správně zvolit rozdělení výší škod, které, jak jsme se přesvědčili, má na výše spo-
luúčastí také značný vliv. V neposlední řadě pak výše spoluúčastí ovlivní jejich
typ, tj. zda-li se jedná o spoluúčast roční, která je ve všech případech vyšší, nebo
spoluúčast na každou škodu, která je naopak ve všech případech nižší.

21



Seznam použité literatury
[1] M. Denuit, X. Maréchal, S. Pitrebois, and J.-F. Walhin. Actuarial Modelling
of Claim Counts. John Wiley and Sons, Chichester. 2007.

[2] M. Stroukalová. Modelování systémů bonus - malus. Diplomová práce. Uni-
verzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpo-
dobnosti a matematické statistiky, Praha, 2013.

[3] P. Mandl and L. Mazurová. Matematické základy neživotního pojištění. Mat-
fyzpress, 1999.

22


	Úvod
	Modelování počtu škod
	Negativně binomické rozdělení
	Charakteristiky bonus - malus systému
	Trajektorie řidiče v BMS
	Pravděpodobnosti přechodu
	Dlouhodobé chování BMS

	Stanovení optimálního relativního pojistného
	Bayesovské relativity

	Spoluúčast v malusových třídách
	Rozdělení ročního úhrnu škod
	Diskretizace
	Panjerova rekurzivní formule
	Celková roční spoluúčast
	Spoluúčast na každé škodě

	Praktická část
	Teoretický model
	Celková roční spoluúčast
	Spoluúčast na každé škodě

	Závěr
	Seznam použité literatury

