
A férj és feleség élettartamának
modellezése több életre szóló
életbiztosítási szerz®déseknél

Szakdolgozat

Írta: Tárnok Edina
Biztosítási és pénzügyi matematika MSc, Aktuárius szakirány

Témavezet®:
Vékás Péter, egyetemi tanársegéd

Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar,
Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar

2011



1

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Elméleti bevezet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1. A kopula fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2. Néhány kopulafajta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. Kopula illesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1. Az adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.2. El®készületek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.3. Kopula illesztése az el®készített adatokra . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4. Díjkalkuláció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.1. Halandósági tábla konstruálása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.2. Két életre szóló egyszeri díjas életbiztosítások és díjkalkulációjuk . . . 21

4.3. Több életre szóló járadékok kalkulációja . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.4. Több életre szóló rendszeres díjas életbiztosítások kalkulációja . . . . 32

5. Összegzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6. Függelék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36



1. BEVEZETÉS 2

1. Bevezetés

Az életbiztosítások díjkalkulációja halandósági táblákon alapul, melyek nemre

és korra lebontva tartalmazzák a halálozási valószín¶ségeket. Egy életbiztosításnak

azonban nem feltétlenül csak egy biztosítottja lehet. A több életre szóló életbiztosítási

szerz®dések egyik legkedveltebb típusa az a két életre szóló biztosítás, melyet házas-

társak köthetnek. Mivel egy ilyen szerz®dés esetén is halálozási valószín¶ségekkel kell

számolnunk, felmerül a kérdés, hogy milyen halandósági táblával számoljunk, hogy

helyes eredményre jussunk.

Számos statisztika bizonyítja, hogy a házasságban él®k várható élettartama hosz-

szabb azokénál, akik egyedül élnek. Egy másik érdekes dolog, hogy a férj és a feleség

élettartama között összefüggés fedezhet® fel [5]. Ennek több oka is lehet, például az

azonos életszínvonal, életvitel, ill. el®fordul, hogy az özvegy nem sokkal társa halála

után "`érzelmi okokból"' követi párját (brokenheart syndrome). Ezek arra sarkallnak,

hogy egy házaspároknak szóló életbiztosítás díjkalkulációjakor ne az eredeti fér� és

n®i halandósági adatokkal számoljunk, - ezáltal azokat függetlennek tekintve - hanem

vegyük �gyelembe a két élettartam között húzódó kapcsolatot is.

Az elemzéshez olyan adatokra van szükségünk, melyeknél nem külön fér� és n®i

élettartamokat �gyeltünk meg, hanem a férj és a feleség élettartamát összekapcsolva

tartjuk számon. Így képesek leszünk feltérképezni a két élettartam közti kapcsolatot.

Az ilyen feladatok megoldására a matematika több módszert is kínál. Az egyik út

lehetne a sokkmodell alkalmazása. Dolgozatomban egy másik matematikai megköze-

lítést választottam, a kopulát. Ez a fogalom nem tekint vissza nagyon hosszú múltra,

ám mostanra rengeteg területen felhasználták, kezdve pénzügyi folyamatok model-

lezését®l, mérnöki feladatok megoldásán át, el®rejelzések készítéséig. Többek között

azért döntöttem a kopula alkalmazása mellett, mert arra törekedtem, hogy a módszer,

melyet használok, minél egyszer¶bb lépésekb®l épüljön fel és minél inkább követhet®

legyen a kapcsolat feltárásának minden mozzanata. Erre a kopula felhasználásával

remek lehet®ségem nyílt.

A szakdolgozat Elméleti bevezet® cím¶ fejezetében rövid elméleti áttekintést

adok a kopulákról általánosságban. Ismertetem a fogalmat és összefoglalom annak

legfontosabb tulajdonságait. Ezt követ®en néhány konkrét kopulafajtára kitérek rész-

letesebben is, melyeket a modellezés során használtam.

A következ® fejezetben bemutatom az adatokat, melyekkel dolgoztam, és azokat a
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m¶veleteket, melyek elvégzése szükséges volt ahhoz, hogy ezek az adatok alkalmasak

legyenek arra, hogy kopulát illeszthessek rájuk. Ezek után illesztem a konkrét ko-

pulafajtákat paraméterbecslésen keresztül, majd ellen®rzöm az illeszkedést. Az ered-

mények összegzése után kiválasztom a legalkalmasabb kopulát, mellyel a dolgozat

további részében dolgozom.

A Díjkalkuláció címet visel® negyedik fejezet a két életre szóló kétdimenziós

halandósági tábla konstruálásával indul. Ebb®l számolom a kihalási rendet, melyet

a díjkalkulációs képletekben alkalmazok. Ezt követ®en sorra veszem az alapvet®

biztosítás-fajtákat és értelmezem ®ket két életre szóló szerz®dések esetén. Szerepel

többféle kockázati és elérési biztosítás, majd szó esik a vegyes és a term �x típusú

életbiztosításokról is.

A két életes konstrukciókra el®ször egyszeri nettó díjakat számolok. A következ®

alfejezetben a két életre szóló járadékok kalkulációját készítem el. Ezek a számítások

azért is fontosak, mert ezekb®l nyerhet®ek a járadéktagok a rendszeres díj�zetés¶

biztosítások díjainak kiszámításához, melyre a fejezet végén kerül sor.

A díjkalkulációs fejezetben több konkrét díjat is ismertetek, melyeket a kopulával

készített kihalási rend számai alapján számolok. Ezzel párhuzamosan független élet-

tartamok feltételezésével konstruált kihalási rend alapján is számítok díjakat, hogy

összevethessem a két módszer által kapott eredményeket.

A szakdolgozatom célja az, hogy bemutassak egy jól követhet® kopulaillesztési

módszert férj és feleség élettartamára a metódus elvégzésén keresztül, ezáltal egy a két

élettartam közötti kapcsolatot modellez® kopulát nyerve. A díjkalkulációs fejezetben

többféle lehetséges módozat aktuáriusi képleteinek felírását t¶ztem ki célul. A konkrét

számítások során pedig azt szeretném megmutatni, hogy valóban érdemes két életre

szóló szerz®dések esetén �gyelembe venni az élettartamok közötti kapcsolatot, mert a

díj így tükrözi a vállalt valódi kockázatokat és ez akár jelent®sen eltérhet a független

élettartamok feltételezése mellett kalkulált díjaktól.
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2. Elméleti bevezet®

2.1. A kopula fogalma

Két valószín¶ségi változó közötti függ®séget többféle módon is le tudunk írni.

Az egyik lehetséges fogalom a korreláció. Két valószín¶ségi változó korrelációja

mindig -1 és 1 közé esik, és akkor és csak akkor 1 vagy -1, ha az egyik változó, X

1 valószín¶séggel felírható a másik változó, Y lineáris függvényeként: X = a · Y + b.

Tehát a korreláció a linearitás egy mértékének mondható. További lehet®ségek a

Kendall τ és a Spearman ρ. A korrelációhoz hasonlóan ezeknél a mennyiségeknél

is 1 jelöli a tökéletes együttmozgást és -1 pedig a teljesen ellentétesen mozgást.

A fejezetben ismertetésre váró kopuláknak más az alapötlete. Többdimenziós el-

oszlás esetén szeretnénk az egydimenziós valószín¶ségi változók közötti függ®séget

modellezni úgy, hogy a peremeloszlások és az együttes eloszlás között keresünk

olyan kapcsolatot, melyet egy többdimenziós függvénnyel kifejezhetünk. A következ®

elméleti fejtegetések szorosan követik [1] kopulákról szóló fejezetét.

A kopula fogalmát A. Sklar 1959-ben vezette be Fréchet kérdésére válaszolva,

mely a többdimenziós eloszlásfüggvények kapcsolatát vizsgálta az alacsonyabb dimen-

ziójú marginálisaikkal. Eleinte valószín¶ségi metrikus tereknél alkalmazták a kopula

fogalmát, kés®bb pedig fontos valószín¶ségi és matematikai-statisztikai fogalommá

n®tte ki magát.

A kopula egy olyan speciális eloszlásfüggvény-fajta, mely a [0, 1]d d-dimenziós

kockán van értelmezve és a marginálisai pedig egyenletes eloszlások a [0, 1] interval-

lumon.

2.1. De�níció. (Kopula) Legyen U1, U2, . . . , Ud d darab [0, 1]-en egyenletes eloszlású

valószín¶ségi változó. Ekkor C : [0, 1]d 7→ [0, 1] függvény egy d-változós kopula, ha

C(u1, u2, . . . , ud) = P (U1 ≤ u1, U2 ≤ u2, . . . , Ud ≤ ud). (1)

Legyenek az X1, X2, . . . , Xd valószín¶ségi változók eloszlásfüggvényei rendre

F1, F2, . . . , Fd és az együttes eloszlásfüggvényük pedig F . Ismert, hogy ha egy va-

lószín¶ségi változót a saját eloszlásfüggvényébe írunk, akkor egy [0, 1]-en egyenletes

eloszlású változót kapunk. Így F1(X1), F2(X2), . . . , Fd(Xd) mindegyike egyenletes

eloszlású a [0, 1]-en. Egy kopula az F1(x1), F2(x2), . . . , Fd(xd) helyen a következ®:
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C(F1(x1), F2(x2), . . . , Fd(xd)) = P (U1 ≤ F1(x1), U2 ≤ F2(x2), . . . , Ud ≤ Fd(xd)). (2)

Legyen az Fj(u) eloszlásfüggvény általánosított inverze:

F−1
j (u) = inf {x : Fj(x) ≥ u} . (3)

Ezek után a következ® átalakítások végezhet®ek el :

C(F1(x1), F2(x2), . . . , Fd(xd)) =

P (F−1
1 (U1) ≤ x1, F

−1
2 (U2) ≤ x2, . . . , F

−1
d (Ud) ≤ xd) =

P (X1 ≤ x1, X2 ≤ x2 . . . , Xd ≤ xd) = F (x1, x2, . . . , xd). (4)

Azaz egy többváltozós eloszlásfüggvény megadható a marginálisai függvényében

egy kopula segítségével. A következ® megállapítás Sklartól származik és fontos a ko-

pulák használhatóságának szemszögéb®l. Mivel a kés®bbiekben csak kétdimenziós

kopulákra lesz szükségünk, ezért a továbbiakban csak az ilyen esetekre szorítkozunk.

2.2. Tétel. (Sklar tétele) Legyen F egy kétváltozós eloszlásfüggvény F1 és F2

peremeloszlásokkal. Ekkor létezik - ha F1 és F2 folytonos, akkor egyértelm¶en -

egy olyan C kétváltozós kopula, hogy

F (x1, x2) = C(F1(x1), F2(x2)). (5)

Így az is igaz, hogy bármilyen C kopulához és F1, F2 peremeloszláshoz létezik egy

F kétdimenziós eloszlásfüggvény, melyre igaz a fenti összefüggés és a marginálisai F1

és F2.

A kopula segítségével el tudjuk különíteni egy többdimenziós eloszlásfüggvény

esetén a marginálisokat és a köztük lév® összefüggést. A kopula csak a peremeloszlások

közti kapcsolatot ragadja meg, a peremeloszlások formájától független.

Speciálisan két dimenzióban tudunk alsó és fels® korlátot is adni egy tetsz®leges

kopulára. Ehhez a következ® összefüggést használjuk fel :

P (U1 ≥ u1, U2 ≥ u2) = 1− u1 − u2 + C(u1, u2), (6)
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Amib®l átrendezve kapjuk, hogy

C(u1, u2) = u1 + u2 − 1 + P (U1 ≥ u1, U2 ≥ u2). (7)

Mivel egy valószín¶ség mindig nagyobb vagy egyenl®, mint nulla, így

C(u1, u2) ≥ u1 + u2 − 1. (8)

Ám a jobboldalon szerepl® kifejezés lehet negatív is ezért ezt az alsó korlátot ki

kell egészítenünk:

C(u1, u2) ≥ max(0, u1 + u2 − 1). (9)

A fels® korlátot az alábbi két észrevételb®l nyerjük:

C(u1, u2) = P (U1 ≤ u1, U2 ≤ u2) ≤ P (U1 ≤ u1) = u1

C(u1, u2) = P (U1 ≤ u1, U2 ≤ u2) ≤ P (U2 ≤ u2) = u2

=⇒ C(u1, u2) = P (U1 ≤ u1, U2 ≤ u2) ≤ min(u1, u2). (10)

A kopula további kedvez® tulajdonsága, hogy invariáns a valószín¶ségi változó

szigorúan monoton transzformációval kapott transzformáltjára. Emiatt az invariáns

tulajdonság miatt az Xi valószín¶ségi változók modellezése ugyanahhoz a kopulához

vezet, mint például a logXi változóké. Formálisan:

2.3. Tétel. Tegyük fel, hogy X és Y valószín¶ségi változók peremeloszlás-függvényei

rendre F1 és G1, együttes eloszlásukat a C1 kopula írja le. Legyenek v(x) és w(x)

függvények szigorúan monoton növekv®ek. A v(X) eloszlásfüggvénye legyen F2, a

w(Y )-é G2, együttes eloszlásukat modellezze a C2 kopula. Ekkor a C1 kopula invariáns

bármely a feltételeknek eleget tev® v(X), w(Y ) transzformációra, azaz C1 = C2.

Bizonyítás. Vegyük észre, hogy:

F2(x) = P (v(X) ≤ x) = P
(
X ≤ v−1(x)

)
= F1

(
v−1(x)

)
. (11)

Hasonlóan G2(y) = G1 (w−1(y)). Ezt felhasználva kapjuk, hogy:
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C2 (F2(x), G2(y)) = P (v(X) ≤ x,w(Y ) ≤ y) = P
(
X ≤ v−1(x), Y ≤ w−1(y)

)
=

C1

(
F1

(
v−1(x)

)
, G1

(
w−1(y)

))
= C1(F2(x), G2(y)).

2.2. Néhány kopulafajta

Ebben a fejezetben olyan kopulákat mutatok be, melyekre kés®bb szükség lesz.

Ezek mind ún. arkhimédeszi kopulák, mely két dimenzióban annyit jelent, hogy ezek

felírhatóak egy Φ generátorfüggvény segítségével a következ® alakban:

C (u1, u2) = Φ−1 [Φ(u1) + Φ(u2)] , (12)

ahol a Φ függvény szigorúan monoton csökken®, konvex, folytonos és a [0,1]-b®l

a [0,∞]-be képez. Továbbá a Φ−1-nek az összes deriváltja monoton a [0,∞]-en ilyen

módon:

(−1)n d
n

dxn
Φ−1(x) ≥ 0, ∀n > 0. (13)

Egy arkhimédeszi kopula tartója mindig az egységnégyzet egy része és az, hogy

melyik része, mindig a generátorfüggvényt®l függ. A monotonitási feltételek miatt

mindig igaz, hogy Φ(u) + Φ(v) ≤ Φ(0). A kopula nullát vesz fel a Φ(u) + Φ(v) = Φ(0)

görbe alatti részén az egységnégyzetnek.

Azért jó ezekkel a kopulákkal dolgozni, mert kevés paraméterrel rendelkeznek,

viszonylag könnyen felírhatóak akár zárt alakban is. Most következzen négy olyan

kopula, melyeknek illesztésével foglalkoztam.

Clayton kopula

A Clayton kopula a Cook-Johnson kopula kétdimenziós változata. A generátor-

függvénye: Φ(u) = u−Θ − 1, ahol Θ > 0. Ez a függvény a következ® C eloszlásfügg-

vény¶ kopulát generálja:
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CCl(u, v) = (u−Θ + v−Θ − 1)−
1
Θ . (14)

A Clayton kopulának - akárcsak a másik három kopulának, amelyek majd is-

mertetésre kerülnek - egy paramétere van, a Θ. Ez maximum likelihood becsléssel a

kés®bbiekben megbecsülhet®. A loglikelihoodfüggvény felírásához szükség van a kopu-

la s¶r¶ségfüggvényére. Ez a c s¶r¶ségfüggvény a C eloszlásfüggvényb®l a két változó

szerinti parciális di�erenciálásokkal nyerhet®:

c(u, v) =
∂2C(u, v)

∂u∂v
. (15)

A Clayton kopula esetében a s¶r¶ségfüggvény a következ®:

cCl(u, v) = (Θ + 1)(u−Θ + v−Θ − 1)−
1
Θ
−2u−Θ−1v−Θ−1. (16)

Frank kopula

A Frank kopula generátora:Φ(u) = − ln e−Θu−1
e−Θ−1

, ahol Θ 6= 0. Így a Frank kopula

eloszlás- és s¶r¶ségfüggvénye:

CFr(u, v) = − ln

(
1 +

(
e−Θu − 1

) (
e−Θv − 1

)
e−Θ − 1

) 1
Θ

(17)

cFr(u, v) =
Θ
(
1− e−Θ

)
e−Θ(u+v)

((1− e−Θ)− (1− e−Θu) (1− e−Θv))2 . (18)

Ali-Mikhail-Haq kopula

Az Ali-Mikhail-Haq kopula Φ generátorfüggvényének Θ paramétere a [−1,1] in-

tervallumba esik. A függvény pedig:Φ(u) = ln 1−Θ(1−u)
u

. A Φ ebben az esetben az

alábbi eloszlás- és s¶r¶ségfüggvény¶ kopulát generálja:

CAMH(u, v) =
uv

1−Θ(1− u)(1− v)
(19)

cAMH(u, v) =
Θ2(−uv + u+ v − 1)−Θ(uv + u+ v − 2)− 1

(Θ(u− 1)(v − 1)− 1)3 . (20)
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Joe kopula

Végül következzék a Joe kopula a Φ(u) = − ln
(
1− (1− u)Θ

)
generátorfügg-

vénnyel, ahol Θ ≥ 1. A kopula eloszlásfüggvénye:

CJoe(u, v) = 1−
(
(1− u)Θ + (1− v)Θ − (1− u)Θ(1− v)Θ

) 1
Θ . (21)

A s¶r¶ségfüggvény az alábbi módon írható fel :

cJoe(u, v) = (1− u)Θ−1(1− v)Θ−1
(
Θ−

(
(1− u)Θ − 1

) (
(1− v)Θ − 1

))
(
−(1− u)Θ(1− v)Θ + (1− u)Θ + (1− v)Θ

) 1
Θ
−2
. (22)

Azért éppen ezeket a kopulákat választottam, mert a s¶r¶ségfüggvényeit ezeknek

tudtam viszonylag könnyen meghatározni és beírni Excelbe, hiszen törekedtem a

minél egyszer¶bb módszereket alkalmazására az illesztésnél. Különböz® programcso-

magokkal többféle kopulát is ki lehetett volna próbálni, de arra törekedtem, hogy

minden számítást magam végezzek el és ténylegesen nyomon lehessen követni az

illesztés folyamatát. Szerencsére, mint kés®bb majd láthatjuk, így is találtam olyan

kopulát, mely illeszkedett az adatokra, melyekkel dolgoztam.
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3. Kopula illesztése

3.1. Az adatok

Az adatokat Tusnády Paula bocsátotta rendelkezésemre. Ez a saját gy¶jtés¶ adat-

sor egy temet® három különböz® részéb®l származik. Olyan születési és halálozási

évszámokat tartalmaz, melyek a sírfeliratok alapján házapárokhoz tartoznak. Össze-

sen 528 adatnégyest kaptam (férj születési és halálozási dátuma és feleség születési

és halálozási dátuma). Ebb®l 42 kisz¶rhet®, mert a házaspár egyik tagja még életben

volt az adatgy¶jtéskor. Továbbá találni irreleváns számokat (például 120 éves fér�),

melyeket minden bizonnyal félregépeltek. Ezek is kivehet®k az adatsorból. Végül 482

házaspár maradt az elemzéshez az adatok rendezése után.

A rendelkezésre álló mintával kapcsolatban több probléma is felmerült. Az egyik,

hogy 482 meg�gyelés kevés az elemzéshez. Sajnos b®vebb adathalmazt csak nagy

összegekért lehet vásárolni adatgy¶jt® cégekt®l. Így az eredmények nem biztos, hogy

valós képet festenek. A cél ezért f®ként a kopulaillesztés, majd az ebb®l nyert együttes

eloszlásfüggvény segítségével történ® két életre szóló szerz®dések díjkalkulációjának

módszerének bemutatása volt. A másik probléma, hogy az adatokból nem lehet ha-

landósági táblát készíteni, mert a születési évszámok közel száz évet felölelnek, száz

év alatt pedig jócskán változhattak a halálozási valószín¶ségek. Hogy mégis lehet

ezeket az adatokat használni, annak az az oka, hogy a kopulákkal a két változó füg-

gését lehet modellezni. Feltehet®, hogy a férj és feleség élettartamának kapcsolata

nem változott a vizsgált id®szak alatt. Ha ez igaz, akkor az adatsor használható a

kopula illesztésére. Most fogadjuk el igaznak ezt az állítást. Természetesen megfelel®

adatokon ilyen kompromisszumok nélkül is használható az alább ismertetett módszer.

1. ábra. Meg�gyelt darabszámok
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A következ® lépés az élettartamok meghatározása volt. Így már nem számított,

hogy valaki melyik évben született, csak a megélt évek száma. A leg�atalabban

meghalt feleség 26, míg a leg�atalabban elhunyt férj 37 éves volt. A leghosszabb

élettartam a n®k részér®l 97, a fér�ak részér®l 98 évnek bizonyult a mintában. Akadt

olyan házaspár, akiknél az özvegység fél évszázadig is eltartott. A minta felében vi-

szont ez az id®szak maximum 10 év volt. 67 párnál 2 évnél rövidebb id® telt el a két

halálozás között.

Arról nincs információnk, hogy a házaspárok melyik évben házasodtak össze.

Akár ez is fontos lehet az élettartamok közötti kapcsolat feltérképezésében. Ez lehetne

a házaspárok harmadik paramétere a két életkor után.

A cél az volt, hogy a meg�gyelt mintára - ami felfogható egy együttes elosz-

lás kimeneteleinek - kopulát illesszünk a transzformáció után, mely az adatokat al-

kalmassá tette az illesztésre. Ezután a kopulából nyerhet® egy immáron simított,

együttes eloszlás (majd abból egy kétdimenziós halandósági tábla), melyb®l bármely

életkor-kombinációra díjat lehet kalkulálni.

3.2. El®készületek

A kis mintaelemszám miatt szükségesnek láttam, hogy korcsoportokat képezzek

és ne évenként vegyem �gyelembe az élettartamokat, mert így túl kevés meg�-

gyelés tartozott egy-egy értékhez. Többféle felosztással próbálkoztam, azonban a

legmegfelel®bbnek a következ® felosztást találtam: 10 csoportba osztottam az élet-

tartamokat az alábbi táblázat szerint:

1. táblázat. A csoportok
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Így már elfogadhatóan sok meg�gyelés tartozik az egyes értékekhez, de azért

nem lesz túlságosan durva a felosztás. Most tehát egy diszkrét együttes eloszlásból

származó minta állt rendelkezésemre.

2. táblázat. Adatok eloszlása

A kopulaillesztéshez mindkét adatsor [0,1]-be transzformálására szükség volt,

mert a kétdimenziós kopula a [0,1]2-en van értelmezve, hiszen a függvény argumen-

tumai valószín¶ségek. A peremeloszlás-függvények becslésére az [1] többek között a

következ® módszert ajánlotta: meg�gyelt értékeinket rendezzük nagyság szerinti sor-

rendbe. Ha n darab különböz® felvett érték szerepel a mintában, akkor a legkisebbhez

rendeljük az 1
n+1

-et, a második legkisebbhez a 2
n+1

-et és így tovább egészen a legna-

gyobb értékig, melyhez az n
n+1

tartozik. Így tulajdonképpen egy egyenletes eloszlással

becsüljük a peremeloszlásokat. Ennél a becslésnél csak a meg�gyelt értékek rangsorát

vesszük �gyelembe.

Els®re ezzel a megoldással próbálkoztam. Azonban ez olyannyira nem illeszkedett

a meg�gyelt értékek eloszlásához, hogy a kopula illeszkedését is elrontotta. Ezért

más súlyokat kellett az értékekhez rendelni. A legkézenfekv®bbnek az a súlyozás

t¶nt, amikor a bekövetkezett relatív gyakoriságokat használjuk fel. Ezért minden

csoporthoz a korcsoport létszáma

482
számot kellett rendelni. Mivel az eloszlásfüggvény ku-

mulált valószín¶ségekkel dolgozik, ezért a relatív gyakoriságokból számolt kumulált

valószín¶ségekre volt szükség, melyek az alábbiaknak adódtak:
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3. táblázat. Kumulált valószín¶ségek

Ezekre a transzformált értékekre illeszthet®k a következ® alfejezetben bemutatott

kopulák. A továbbiak egyszer¶bb leírásához célszer¶ jelöléseket bevezetni. Jelöljük az

(xi, yi)-vel az i. házaspár élettartamához az 1. táblázat szerint hozzárendelt csoportok

neveit úgy, hogy xi jelentse a férjhez tartozó csoport nevét, yi a feleséghez tartozót.

A ui legyen az xi-hez tartozó csoporthoz hozzárendelt becsült kumulált valószín¶ség,

vi pedig az yi-hez kapcsolódóé.

3.3. Kopula illesztése az el®készített adatokra

Az illesztéshez nem használtam speciális programot. Helyette a Microsoft O�ce

2003 Excel programjával oldottam meg a számolásokat, azaz "kézzel" illesztettem a

kopulát, ennek jósága is ugyanígy begépelt képletekkel, ismert statisztikai összefüg-

gések alapján ellen®rizhet®.

Az illesztés mind a négy kopula esetében a Θ paraméter becslését jelentette.

Ez maximum likelihood becsléssel végezhet®. Ehhez a kopulák s¶r¶ségfüggvényeire

volt szükség volt, melyek feljebb már ismertetésre kerültek. A loglikelihoodfüggvény

felírásához a s¶r¶ségfüggvények logaritmusát kellett kiszámolni, majd ebbe kellett

páronként behelyettesíteni az értékpárokat, amikre illeszteni akarjuk a kopulát, végül

összegezni a kapott eredményeket. Ennek a szummának a maximumát meg lehet

határozni Solver segítségével Excelben. Képletekben összefoglalva:

l =
482∑
i=1

ln c(ui, vi) −→ max (23)
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Nézzük meg részletesen a Clayton kopula illesztését. Párokba rendezve megvannak

az (ui, vi) értékek. A kopula s¶r¶ségfüggvényét deriválással kell meghatározni:

cCl(u, v) = (Θ + 1)(u−Θ + v−Θ − 1)−
1
Θ
−2u−Θ−1v−Θ−1. (24)

A loglikelihoodhoz vesszük a c(u, v) logaritmusát:

ln cCl(u, v) = ln(Θ + 1)−
(

1

Θ
+ 2

)
ln
(
u−Θ + v−Θ − 1

)
− (Θ + 1) ln(u · v). (25)

Ezt az értéket minden egyes párra ki kellett számolni, ami Excelben nagyon köny-

nyen megoldható. Majd a loglikelihoodhoz össze kell adni ezeket a logaritmusokat

mind a 482 számpárra. Ezek a kiszámolt értékek a Θ paramétert®l függnek. A Θ-t

érdemes egy külön cellába írni és erre a cellára hivatkozni minden s¶r¶ségfüggvény-

ben. A kezdéshez adni kellett egy értéket a Θ-nak a megengedett tartományból,

ahonnan elindulhatott a maximumkeresés. A maximumot a Solver keresi meg iterá-

ció segítségével. A loglikelihoodot kell beállítani maximalizálandónak, a Θ paraméter

pedig a módosuló cella. Feltételt is kellett adni, hiszen a Θ-t csak a pozitív számokon

értelmezzük a Clayton kopulánál. A Solvert több helyr®l is elindítottam, de mindig

ugyanazt a Θ = 0,37 eredményt kaptam, a loglikelihoodra pedig 14,19-et. Így már fel

lehetett írni a kopula eloszlásfüggvényét:

CCl(u, v) = (u−0,37 + v−0,37 − 1)−
1

0,37 . (26)

A következ® lépés az illeszkedésvizsgálat volt. χ2-próbával tesztelhet®, hogy

illeszkedik-e a becsült paraméterrel megadott kopula az (xi, yi) adatsor eloszlására.

Ezen (xi, yi) adatok eloszlását a 2. táblázat mutatja. A kopula alapján készíthet®

egy ugyanilyen felépítés¶ táblázat. Ehhez mindössze a korcsoportokhoz tartozó ku-

mulált valószín¶ségeket kellett a kopulába helyettesíteni a 3. táblából. Ekkor egy

olyan táblázatot kapunk, amiben szintén kumulált eloszlásfüggvény-értékek szere-

pelnek. Mivel a meg�gyelt adatokból készített kimutatás nem kumulált adatokat

tartalmazott, ezért további átalakításokra volt szükség. Így a készített kumulált

táblázat minden egyes cellájára ki kell vonni a felette lév® és t®le balra es® cel-

lában található értéket és hozzáadni a t®le átlósan balra felfele lév® értéket. Ezzel

a P (x=i.csoport,y=j.csoport) értéket kapjuk a táblázat (i, j)-edik mez®jében. Ez az
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alábbi kétdimenziós diszkrét eloszlásfüggvényekre vonatkozó összefüggésen alapul, ha

x1 < x2 és y1 < y2 :

P (X ∈ (x1, x2] , Y ∈ (y1, y2]) = F (x2, y2)− F (x1, y2)− F (x2, y1) + F (x1, y1). (27)

A kapott táblázat minden elemét meg kellett még szorozni 482-vel, hogy a várt darab-

számokat megkapjuk. Ezek a Clayton kopula esetében a következ®k voltak:

4. táblázat. Várt darabszámok (Clayton)

Jól látszik a táblázatból, hogy a peremeloszlások tökéletesen illeszkednek a meg-

�gyelt értékekre, hiszen így konstruáltuk a kopulát.

A χ2 próbához érdemes jelölést bevezetni. JelöljeNi,j a tapasztalt darabszámokat,

ha a fér�ak az i. csoportba esnek, a n®k a j-edikbe. Hasonlóan jelölhet®ek a várt

darabszámok ni,j-vel. A χ2 statisztikát az alábbi összeg adja:

χ2 =
10∑
i=1

10∑
j=1

(Ni,j − ni,j)
2

ni,j

. (28)

A statisztika értékére 71,68 adódott.

Az eloszlás kritikus értékének meghatározásához el®ször meg kell mondanunk a

próba szabadságfokát. Ez a (kategóriák száma)-(becsült paraméterek száma)-1. Ese-

tünkben a becsült paraméternek a Θ és a csoportok darabszáma-2 tekinthet®, hiszen

ez is egy becslés volt, ahogyan a csoportokat választottam, de mindkét nemnél az
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utolsó csoportokhoz determinisztikusan az 1 valószín¶séget rendeltük, nem becslésen

alapult a súly nagysága. Így a szabadságfok

100− (18 + 1)− 1 = 80. (29)

A 80 szabadságfokú χ2 eloszlás 95% -os kvantilise 101,88. Tehát 95%-os meg-

bízhatósági szinten 101,88 a kritikus érték. Mivel a kapott 71,68-as érték kisebb a

kritikus értéknél, ezért a becsült Clayton kopula illeszkedik a meg�gyelt adatokhoz

5%-os szigni�kanciaszinten.

Az illeszkedésvizsgálattal kapcsolatban az a probléma merült fel, hogy a várt

darabszámok a táblázat több cellájában sem érték el az ajánlatos 5-öt. Ezt úgy lehet

kezelni, ha egyes cellákat egyesítünk úgy, hogy minden cella csak egy egyesítésben

szerepelhessen és az egyesített cellákban lév® várt darabszám már elérje az ötöt. Ekkor

a meg�gyelt adatok táblázatát át kell alakítani, a várt darabszámoknál egyesített

celláknak megfelel® cellákat ott is össze kell vonni. Majd ebb®l lehet újra számolni a

χ2 statisztikát.

Az összevonások után az el®bbinél jóval kisebb értéket kaptam a statisztikára:

27,26. A cellák összevonásával természetesen az eloszlás szabadságfoka is megválto-

zott. 14 összevont cella keletkezett 62 cellából. 38 cellában pedig ötnél nagyobb érték

volt, ezeknél nem volt szükség összevonásra. Így a szabadságfok: 38+14-19-1=32.

Egy ilyen szabadságfokú χ2-eloszlás kritikus értéke 5%-os szigni�kanciaszinten 46,19.

Tehát a próba alapján illeszkedik a kopula.

Elmondható, hogy van egy Clayton kopula, melyet maximum likelihood becsléssel

nyertünk és illeszkedik az adatokra, így modellezi a férj és a feleség élettartama közti

kapcsolatot. Ezzel a kopulával már létre lehet hozni egy halandósági táblát és abból

majd díjat tudok kalkulálni különféle több életre szóló életbiztosítási szerz®désekre.

Ugyanezt az eljárást kell elvégezni a többi kopulával is. A loglikelihoodok az

alábbiaknak adódtak:

1. Frank kopula

l =
482∑
i=1

[
ln Θ + ln

(
1− e−Θ

)
−Θ(ui + vi)− 2 ln

((
1− e−Θ

)
−
(
1− e−Θui

) (
1− e−Θvi

))]
(30)
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2. Ali-Mikhail-Haq kopula

l =
482∑
i=1

[ln
(
Θ2(−uivi + ui + vi − 1)−Θ(uivi + ui + vi − 2)− 1

)
−3 ln (Θ(ui − 1)(vi − 1)− 1)] (31)

3. Joe kopula

l =
482∑
i=1

[(Θ− 1) ln(1− ui) + (Θ− 1) ln(1− vi) + ln
(
Θ−

(
1− ui)

Θ − 1
) (

(1− vi)
Θ − 1

))
+

(
1

Θ
− 2

)
ln
(
−(1− ui)

Θ(1− vi)
Θ + (1− ui)

Θ + (1− vi)
Θ
)
]

A Solver beállításánál minden kopulafajtára más feltételt kell beállítani annak

megfelel®en, hogy a Θ-ra milyen feltételek adottak az eloszlásfüggvény felírásánál.

Sajnos a Frank és a Joe kopula esetében a Solver a feltételben megadott tartomány

egyik határához konvergált, bármilyen kezd®értékekkel is indult az iteráció. Az ilyen

eredményt nem lehet jó megoldásnak tekinteni.

Viszont az Ali-Mikhail-Haq kopula esetében a maximum likelihood becslés els®

látásra jó Θ-t hozott. A Solver Θ = 0,53-as eredményre jutott több megengedett

kezd®pontból is újraindítva. A loglikelihood értéke pedig 9.91-nek adódott. Tehát a

becsült kopula:

CAMH(u, v) =
uv

1− 0,53(1− u)(1− v)
(32)

Természetesen az adatokra való illeszkedést ennél a kopulánál is meg kellett

vizsgálni. A tesztstisztika értéke 73,87 lett, ha nem foglalkoztam azzal, hogy egyes

cellákba kevesebb, mint 5 várható darab jutott. Ez alatta van a már meghatározott 80

szabadságfokú 5%-os szigni�kanciaszint melletti értéknek. Az AMH kopula χ2-tesztjét

is el kell végezni cellaegyesítések után. 37 cellába esett 5-nél nagyobb várt darabszám.

A maradék 63 cellát megfelel®en összevonva 15 cellát kapunk. A szabadságfok: 37+15-

19-1=32. Már szerepelt, hogy a 32 szabadságfokú χ2-eloszlás kritikus értéke 5%-os

szigni�kanciaszinten 46,19. A tesztstatisztika értéke most: 31,73. Tehát ez a kopula

is illeszkedik.
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5. táblázat. Várt darabszámok (AMH)

Összefoglalva az eredményeket: két kopulánál sikerült jól megbecsülni a Θ-t max-

imum likelihood becsléssel, a Clayton és az Ali-Mikhail-Haq kopulánál. A Clayton ko-

pula illesztésénél 14,19-es maximumot tudtunk elérni a loglikelihood maximalizálása

során. Az AMH esetében ez 9,91 volt. Ahhoz, hogy össze lehessen ®ket hasonlítani, az

illeszkedésvizsgálatnál ugyanazon a cellák összevonására volt szükség a két kopulánál.

Így készíthet® egy olyan cellaegyesítés-konstrukciót, melynél mindkét kopulánál tel-

jesült az, hogy minden cellában legalább 5 legyen a várt darabszám. Ilyen módon

37 cella volt, melyeket eredeti állapotukba lehetett hagyni, 63-at pedig össze kellett

vonni 15 cellává. A szabadságfok a szokott módon számolható. A kategóriák szá-

ma 37+15 volt. A becsült paraméterek száma továbbra is 19. Ezért a szabadságfok:

37+15-19-1=32. A kritikus érték 5%-os szigni�kanciaszinten 46,19. A Clayton kopula

tesztstatisztikája 30,85 , az AMH kopuláé 31,69 volt. A különbség nem számottev®,

de mivel a Clayton kopula illeszkedik jobban, ezért ezt érdemes választani a további

számolások alapjául.
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4. Díjkalkuláció

4.1. Halandósági tábla konstruálása

Az el®z® fejezetben találtunk egy kopulát, mely illeszkedett az adatokra. Így

sikerült modellezni a férj és a feleség élettartama közti kapcsolatot és nyertünk egy

együttes eloszlást. Ezt szeretnénk felhasználni arra, hogy egy kétdimenziós halandósá-

gi táblát létrehozzunk. Mivel azt feltételeztük, hogy a férj és feleség élettartamának

kapcsolata az általunk vizsgált id®szakban és attól kezdve napjainkig nem változott,

ezért a kopula melyet a meg�gyelt régebbi adatokból becsültünk ugyanazt a kapcso-

latot modellezi, mint amit ma is tapasztalnánk. Ezzel ellentétben a peremeloszlások

biztosan megváltoztak. Err®l az évek során készült halandósági táblák alapján köny-

nyen meggy®z®dhetünk. Ezért a becsült Clayton kopulába nem a felhasznált adatok

peremeloszlásait fogjuk helyettesíteni, hanem - a kopula skálafüggetlen tulajdonságát

kihasználva - egy friss halandóság táblából nyert eloszlásokat. Ezáltal a peremelosz-

lások és azok kapcsolata is a mai állapotot fogják mutatni.

A 2009-es halandósági táblát használtam, az induló populációt 100.000 f®nek

választottam. A kihalási rend lx-eib®l számolhatók ki a dx-ek. Az lx jelöli az x.

életév®ket betölt®k számát, a dx azokét, akik az x. születésnapjukat megérik, de

az x + 1-ediket már nem. Tehát az összefüggés a két változó között: lx − dx = lx+1.

A dx-ek segítségével kiszámolhatjuk a kumulált halálozási valószín¶ségeket, mind a

fér�akra, mind a n®kre:

qkumulált
x =

∑x
i=0 di

100.000
, ahol l0 = 100.000 a kezd® állomány. (33)

Jelölje az el®z® fejezetnek megfelel®en u(x) az x éves fér�akhoz tartozó ku-

mulált halálozási valószín¶séget, v(y) pedig az y éves n®khöz tartozót. Ezeket he-

lyettesítjük be páronként a kopulába, hogy minden életkor-kombináció szerepeljen.

Egy táblázatban kényelmesen tudjuk tárolni a kiszámolt együttes eloszlás értékeit.

Most is kumulált eloszlásokat kapunk, amikor a kopulába helyettesítünk. De nem erre

van szükségünk. Ezért a már ismertett módon kiszámoljuk minden (x, y) életkorra

a P (férj x évet él, feleség y évet él) valószín¶séget a 27. összefüggés alapján. Ez a

táblázat az a kétdimenziós halandósági tábla, mely egy házaspár együttes halálozási

valószín¶ségeit tartalmazza. Az elemeit jelöljük qx,y-nal.

A díjkalkulációhoz kényelmesebb kihalási rendet használni. Ennek kiszámolásához
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el®ször a megfelel® dx,y-okkal érdemes feltölteni egy táblázatot. A kiinduló állományt

100.000 (0,0) éves házaspárnak választottam. Ez nyilvánvalóan technikai feltevés.

A kapott tábla segítségével egy tetsz®leges korban megházasodott házaspár túlélési

és halálozási valószín¶ségei kiszámíthatóak. A dx,y kifejezés tehát olyan házaspárok

számát adja meg, ahol a férj x évesen, a feleség y évesen hal meg. Ezt a következ®kép-

pen számoljuk:

dx,y = 100.000 · qx,y, (34)

ahol qx,y a nem kumulált halálozási valószín¶ség egy x éves férj és egy y éves feleség

esetén. Ebb®l az él®k számát úgy számolhatjuk az (x, y) éves korokra, hogy kivonjuk

az addig meghaltak számát. Azok közé, akik még (x, y) évesen élnek már azok sem

tartoznak, ahol a pár fér� tagja ugyan megérte az x életkort, de a feleség már nem

érte meg az y évet és fordítva. El®ször írjuk fel az lx,y-t a peremeloszlás-függvények

és az együttes eloszlásfüggvény segítségével :

lx,y = 100.000 · (1− FX(x− 1)− FY (y − 1) + F (x− 1, y − 1), (35)

ahol FX jelöli a fér�ak halálozási valószín¶ségét leíró peremeloszlás-függvényt, FY

a n®két és F az együttes eloszlásfüggvény. Valószín¶ségekkel megfogalmazva:

lx,y = 100.000 · (1−P (X ≤ x− 1)−P (Y ≤ y− 1) +P (X ≤ x− 1, Y ≤ y− 1). (36)

Ez az összefüggés hasonló gondolatmeneten alapul, mint a 27. egyenlet. Ahhoz,

hogy megkapjuk azok számát, akik még x, y évesen mindketten élni fognak, ki kell

vonnunk azon házaspárok számát, akiknél a fér�ak maximum az x − 1. születés-

napjukat érik meg, majd azon párok számát, akiknél a n®k legfeljebb az y − 1.

életévüket érték meg. Ám ebben az esetben azok számát kétszer vontuk le, ahol

a fér�ak is kevesebbet éltek x évnél és a n®k is kevesebbet éltek y évnél. Ezért ezt a

mennyiséget még hozzá kell adnunk az eddigiekhez.

4.1. Megjegyzés. Az lx,0 mennyiség valójában az lx, mert az együttes eloszlás

peremeloszlásai maguk a fér� és n®i halálozási valószín¶ségek. Az l0,y ennek megfelel®en

egyenl® ly-nal.

Elkészült a kihalási rend, mely segítségével a díjat fogjuk kalkulálni. Azért, hogy
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eredmények összehasonlíthatóak legyenek egy független halandósági táblából számolt

díjjal, létre kell hozni egy a függetlenségi kopulából készült halandósági táblát és

a kihalási rendet is. A függetlenségi kopula a valószín¶ségi változókat függetlennek

feltételezi, ezért egy qx, qy halálozási valószín¶ségi pár esetén az együttes valószín¶ség

a két valószín¶ség szorzata.

Összehasonlítottam a két kihalási rendet. Azt tapasztaltam, hogy a függetlenségi

kopula jócskán felülbecsüli a halálozási valószín¶ségeket. Minden életkorra legalább

akkora lx,y-okat kaptam a Clayton kopulánál, mint a függetlenségi kopulánál. A leg-

nagyobb eltérés a (67,77) életkor kombinációhoz tartozott. Ez az eltérés 4261 párnak

adódott. Átlagos eltérésnek 671 párt számoltam.

4.2. Két életre szóló egyszeri díjas életbiztosítások és díjkalkulá-

ciójuk

Ebben a fejezetben a [2]-ben található több életre szóló szerz®dések kalkulálásá-

ba bevezet® képleteket gondoltam tovább. A kalkuláláshoz szükséges adatok ren-

delkezésünkre állnak. Lássuk, hogy milyen fajta két életre szóló életbiztosítási szerz®-

déseket kalkulálhatunk. Az egy életre szóló szerz®dések minden változatát át tudjuk

fogalmazni több életre szólóra. Kezdjük az egyik legalapvet®bbel, a kockázati életbiz-

tosítással.

Kockázati életbiztosítás

Ez egy olyan biztosításfajta, ahol a biztosító arra vállal kötelezettséget díj el-

lenében, hogy ha a tartam alatt a biztosított elhalálozik, akkor a kedvezményezettnek

a szerz®désben megjelölt biztosítási összeget ki�zeti. Két életre szóló szerz®désnél

felmerül a kérdés, hogy mit tekintünk halálesetnek. Többféle lehet®ség is adódik:

� A pár mindkét tagja meghal

� A férj meghal, és a feleség nem

� A feleség meghal, és a férj nem

� Vagy a férj vagy a feleség meghal (de csak az egyikük)
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� Valamelyikük vagy mindkett®jük meghal.

Mindegyik variációhoz más és más halálozási valószín¶ség tartozik. A biztosítási

szerz®désben határozzuk meg, hogy melyik változatot tekintjük halálesetnek és annak

megfelel®en kalkuláljuk a díjat.

A kockázati biztosításnál a legegyszer¶bb eset az, ha biztosító akkor �zet,ha a biz-

tosítottak bármelyike meghal, tehát csak az els® halálra �zet a biztosító. Ilyen esetben

a kedvezményezettek lehetnek maguk a biztosítottak, így a pár egyik tagja halálakor

az életben maradt tag kapja a biztosítási összeget. Egy ilyen kockázati szerz®désnél

egy (x, y) belépési korú házaspárnál a biztosítás i. évében azoknak kell ki�zetnünk a

biztosítási összeget, akik az i − 1. évben még mindketten éltek, de az i. évben már

valamelyikük nem élt. Ez a kihalási rend segítségével kifejezve: lx+i−1,y+i−1− lx+i,y+i.

Az ekvivalencia-elv a két életre szóló szerz®déseknél ugyanúgy érvényben van, mint az

egy életre szóló szerz®dések esetén. Az egyszeri díj kalkulásához szükségünk van még

egy itech technikai kamatlábra, melyb®l a v diszkontráta az ismert módon számolható:

v =
1

1 + itech
. (37)

Jelöljük A1
x,y:n-nel azt az egyszeri nettó díjat, melyet egy 1 Ft-ra szóló kocká-

zati biztosításért �zet egy (x, y) belépési korú házaspár, ha a szerz®dés tartama

n év. Feltételezzük, hogy a haláleseti ki�zetések mindig év végén történnek attól

függetlenül, hogy az esetleges haláleset az év melyik szakában következik be. Az

ekvivalencia-elv alapján a bevételek és a kiadások diszkontált várható értéke mege-

gyezik és a következ® módon néz ki :

lx,yA
1
x,y:n =

n∑
i=1

[
(lx+i−1,y+i−1 − lx+i,y+i) v

i
]
, (38)

így egy SA biztosítási összegre a díj :

A1
x,y:n = SA

[
∑n

i=1 (lx+i−1,y+i−1 − lx+i,y+i) v
i]

lx,y

. (39)

Kiszámoltam ezt a díjat egy 5 éves szerz®désre minden életkombinációra a Clay-

ton kopulával kapott kihalási rendb®l. Természetesen vannak egymással nem kompa-

tibilis életkorok (túlságosan nagy korkülönbség miatt), ill. valószín¶síthet®, hogy ilyen

szerz®dést legalább 18 éves emberek kötnek. A dolgozatban a technikai kamatlábat
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a mai szabályozás szerinti legmagasabbnak, 2,9%-nak tekintettem.

1.000.000 Ft biztosítási összegre kalkuláltam a díjakat. Ugyanezt elvégeztem

a függetlenségi kopulával. A Clayton kopulából számított díjakkal összevetve a

független élettartamok feltételezésével túl drágán áruljuk a biztosítást. A legna-

gyobb díjbeli eltérést a (76,70) belépési korú házaspárra kaptam, több, mint 25.000

Ft-tal volt drágább a függetlenségi kopulából számolt díj. Bár valójában egy ilyen

biztosítás megkötése nem reális. A kockázati biztosítások általában olcsó biztosítá-

sok, mert kicsi halálozási valószín¶ségekkel kalkuláljuk ®ket, hiszen a célcsoportja

inkább a �atalabb réteg. Az átlagos eltérés a kétféle díjszámítás között 3793 Ft

volt. Az arányokat nézve pedig átlagosan 4%-kal drágább a függetlenségi kopulából

számolt biztosítás a Clayton kopulás változatnál. Egy lehetséges (40,35) belépési

korú házaspár esetén egy 5 éves tartamú 1.000.000 Ft-ra szóló egyszeri kockázati

nettó díj függetlenség esetén 17.474 Ft, Clayton kopula esetén 15.551 Ft. Tehát az

összefügg®ség �gyelembevételével 1923 Ft különbség van, ami a díjnak több, mint

10%-a!

Természetesen most csak a nettó díjról van szó, a bruttó díj kialakításához még

hozzá kell számolnunk a költségeinket, a pro�tot. A nettó díjnak azt kell tükröznie,

hogy mekkora kockázatot vállal a biztosító. Ha biztosító alulbecsüli a díjat, akkor

több kockázatot vállal, mint amennyiért az ügyfelek valójában �zetnek, és várhatóan

veszteséges lesz ez a módozata. Ha túlbecsüli a díjat, akkor túlságosan drága lesz a

biztosítás és lehetséges, hogy emiatt nem lesz sikere a piacon. Tehát mindkét tévedés

negatívan hat a társaságra. Ezért törekedni kell arra, hogy a kockázatokat minél

jobban fel tudjuk mérni.

A kockázati biztosításnak lehetséges olyan verziója is, mely a férj és a feleség

halálára különböz® biztosítási összeget �zet. Ez olyan esetekben lehet hasznos, ha a

házaspár egyik tagja a f® családfenntartó, így halála esetén a család f® bevételi forrása

megsz¶nik. Ilyenkor érdemes erre a f®re nagyobb biztosítási összeget megjelölni.

Egy ilyen kockázati biztosítás tulajdonképpen három külön biztosításból tev®dik

össze. Az egyik akkor �zet, ha a férj meghal és a feleség tovább él (abban az évben),

a második pedig akkor, ha a feleség hal meg és a férj marad életben (arra az évre).

A harmadik abban a szerencsétlen esetben �zet, ha mindketten meghalnak egy biz-

tosítási év során. E három biztosítás összege a feljebb leírt biztosítás, így a három

egyszeri nettó díj összege megadja a három biztosítási összegre szóló két személyes

kockázati biztosítás egyszeri nettó díját.
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Tegyük fel, hogy a házaspár belépési kora (x, y) év. Ekkor az i. évben azon párok

száma, akiknél a férj még megérte az x+ i− 1. életévét, de az x+ i-ediket már nem,

és a feleség pedig megérte az y + i. születésnapját:

lx+i−1,y+i − lx+i,y+i, (40)

hiszen azok számából, akiknél a feleség megérte az y + i. életévét és a férj pedig

az x + i − 1-ediket, azokat vonjuk ki, akik a biztosítás kezdetét®l számítva még

mindketten élnek az i. évben. Így pontosan a kérdezett párok számát kapjuk. Jelölje

a férj halálára 1 Ft biztosítási összeget �zet® kockázati biztosítás díját A1(férj)
x,y:n . Felírva

az ekvivalenciaegyenletet azt kapjuk, hogy:

lx,yA
1(férj)
x,y:n =

n∑
i=1

(lx+i−1,y+i − lx+i,y+i) v
i. (41)

SAx biztosítási összegre az egyszeri nettó díj :

A1(férj)
x,y:n = SAx

∑n
i=1 (lx+i−1,y+i − lx+i,y+i) v

i

lx,y

. (42)

A feleségre analóg módon kapjuk az SAy biztosítási összeget �zet® n év tartamú

biztosítása egyszeri nettó díját:

A1(feleség)
x,y:n = SAy

∑n
i=1 (lx+i,y+i−1 − lx+i,y+i) v

i

lx,y

. (43)

A harmadik esetben azok számát kell megadnunk, akiknél a házaspár mindkét

tagja meghal az i. évben. Itt megint felhasználható a 27. összefüggés logikája. Erre a

biztosítási eseményre SAxy Ft szolgáltatást �zet® biztosítás egyszeri nettó díja:

A1(mindkett®)
x,y:n = SAxy

∑n
i=1 (lx+i−1,y+i−1 − lx+i,y+i−1 − lx+i−1,y+i + lx+i,y+i) v

i

lx,y

. (44)

Az a biztosítás, amely a férj és a feleség halála esetén egyaránt �zet, azonban

különböz® összeget a fenti három biztosítás összege. Ez a biztosítás is az els® halálra

�zet. Az SAxy-t választhatjuk úgy is, hogy az SAx és az SAy összege legyen. Erre a

biztosításra a következ® egyszeri nettó díj kalkulálható:
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A1
x,y:n

′ =
SAx

∑n
i=1 (lx+i−1,y+i − lx+i,y+i) v

i

lx,y

+
SAy

∑n
i=1 (lx+i,y+i−1 − lx+i,y+i) v

i

lx,y

+

SAxy

∑n
i=1 (lx+i−1,y+i−1 − lx+i,y+i−1 − lx+i−1,y+i + lx+i,y+i) v

i

lx,y

.

Ez a képlet felfogható a 39. összefüggés általánosításaként, hiszen speciálisan,

ha a három biztosítási összeg megegyezik, akkor a legel®ször ismertetett kockázati

életbiztosítást kapjuk. Kiszámoltam SAx = 2.000.000 Ft és SAy = 1.000.000. Ft-

ra az egyszeri nettó díjat ötéves tartamra (SAxy-t most nullának választottam). A

(40,35) éves belépési korokra 38.597 Ft adódott egyszeri nettó díjnak, ami 17.639-cel

több, mint amikor a férj halála esetén is csak 1.000.000 Ft biztosítási összeg járt.

Elérési életbiztosítás

Az elérési biztosítás hasonlóan a kockázatihoz egy olyan alapvet® biztosítás, mely

más biztosítások épít®eleme is. Ez egy élet esetén akkor �zet, ha a biztosított megéri a

tartam végét. Több életre ugyancsak többféle elérést is de�niálhatunk a kockázatihoz

hasonlóan:

� Mindketten megérik a tartam végét

� Férj megéri a tartam végét, és a feleség nem

� Feleség megéri a tartam végét, és a férj nem

� Egyikük megéri a tartam végét, mindegy, hogy melyikük, de csak az egyikük

� Legalább egyikük megéri a tartam végét

A legegyszer¶bb eset az, ha az összeg ki�zetésének az a feltétele, hogy mindkét

biztosított megérje a tartam végét. Jelöljük A 1
x,y:n-gyel egy n év tartamú 1 Ft bizto-

sítási összeg¶ elérési biztosítás egyszeri nettó díját, ha a biztosítottak belépési kora

x és y év. Ekkor az ekvivalencia-elv alapján felírt egyenlet a következ®:

lx,yA
1

x,y:n = lx+n,y+n · vn, (45)

ahol v a diszkontráta. Azok száma, akik megveszik a biztosítást lx,y, azoké akik

megérik a tartam végét lx+n,y+n. Nekik jár a biztosítási összeg. Tehát az egyszeri

nettó díj a fenti biztosításra:
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A 1
x,y:n = SA · lx+n,y+n · vn

lx,y

. (46)

A független és összefügg® élettartamok feltételezésével megint 2 díjkalkulációt

készítettem 5 éves tartamú biztosítások díjára 1.000.000 Ft biztosítási összegre. Aho-

gyan az várható volt, a független élettartamokat feltételez® kalkulációnál alacsonyabb

díjak jöttek ki, mint a Clayton kopulából számoltaknál. A legnagyobb különbség

21.304 Ft volt a kétféle díjszámítás között, melyet a (78,72) belépési korú házaspá-

rokra kaptam. Az átlagos eltérés 3.165 Ft volt. A Clayton kopulából kalkulált díj

átlagosan mindössze 1%-kal volt nagyobb a független élettartamokból számolt nettó

díjnál.

Itt is megnéztem (40,35) éves belépési korra a díjakat: függetlenségi kopula esetén

854.512 Ft, Clayton kopula esetén 855.864 Ft adódott. A különbség itt mindössze

1.352 Ft. Arányaiban, a díjhoz viszonyítva, nem olyan nagy, mint a kockázatinál.

Érdemes még kiszámolni a díjat olyan elérési biztosításra, melynél az elérés azt

jelenti, hogy elegend® az is, ha a párból csak az egyikük éri meg a tartam végét.

Ekkor akár más-más biztosítási összeget is megjelölhetünk azokra az esetekre, ha a

férj marad életben a tartam végére, ha a feleség marad életben, vagy ha mindketten

elérik a tartam végét. Jelöljük ezeket az összegeket rendre SAx, SAy és SAxy-nal.

Azon párok száma (egy 100.000 f®s induló állomány esetén), akiknél csak a férj

éri meg az n éves tartam végét (x, y) belépési kor mellett lx+n,y − lx+n,y+n. Tehát

le kell vonnunk azon házaspárok számát, akiknél a feleség is megéri a tartam végét

azokéból, akiknél a feleség legalább y évet élt, a férj pedig biztosan megérte az x+n.

születésnapját. A feleségre hasonló gondolatmenettel kapjuk az lx,y+n− lx+n,y+n párt.

Egy ilyen típusú elérési biztosítás (3 biztosítási összeg van, n év a tartam és (x, y)

a belépési kor) egyszeri nettó díja:

A 1
x,y:n

′ =
[SAx (lx+n,y − lx+n,y+n) + SAy (lx,y+n − lx+n,y+n) + SAxylx+n,y+n] · vn

lx,y

.

(47)

Az els®ként számolt elérési biztosítás ennek olyan speciális esete, amikor az SAx

és az SAy egyenl® nullával. Olyan három összegre kalkulált elérési biztosításra szá-

moltam egyszeri nettó díjat, ahol a közös elérés esetén 1.000.000 Ft-ot �zet a biz-

tosító, a férj ill. a feleség kizárólagos elérése esetén pedig 500.000-500.000 Ft jár a
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kedvezményezett(ek)nek. Ez jól összehasonlítható azzal, amikor csak kett®s elérés

esetén kaphatták meg a házaspárok az egy milliós biztosítási összeget, hiszen ez most

azzal egészült ki, hogy ha csak a pár egyik tagja éri meg a tartam végét, akkor is kap

500.000 Ft-ot. Ez a plusz szolgálatatás átlagosan 136.387 Ft-tal tette drágábbá az

alap elérési életbiztosítást. A szokásos (40,35) belépési korú férj és feleség így 856.234

Ft-ot �zet a kiegészített szolgáltatásokért, 9.349 Ft-tal többet az alapesetnél.

A magyarországi piacon nem nagyon találunk tisztán elérési biztosítást. Mégis

fontos volt ezt is végigszámolni, mert a közkedvelt vegyes biztosítás egyik épít®köve

és a járadék kalkulációjánál is felhasználhatóak ezek az eredmények.

A vegyes és a term �x egyszeri díjas életbiztosítás

A vegyes biztosítást - hasonlóképpen az egy életre szóló életbiztosításokhoz - a

kockázati és az elérési típusok összegeként kapjuk, hiszen ez a biztosítás egyaránt

�zet a tartam végének elérésekor ill. a tartam alatt bekövetkezett halál esetén. A

több életre szóló szerz®déseknél az elérés és a halál fogalma több különböz® dolgot

takarhat, több lehet®ség nyílik ezek variálására.

Nézzünk most egy olyan vegyes biztosítást, mely akkor �zet 500.000 Ft-ot, ha

valamelyik biztosított a tartam alatt meghal (tehát az els® halálra �zet csak a biz-

tosító), ill. ha mindketten elérik a tartam végét, akkor 1.000.000 Ft kerül ki�zetésre.

Így tulajdonképpen az alap elérési biztosítást egészítjük ki egy kockázati elemmel.

Ennek felára egy (40,35) belépési korú házaspárnál 10.479 Ft. Így az egész biztosítás

egyszeri nettó díja: 858.364 Ft.

A term �x biztosítás akárcsak egy élet egyszeri díj�zetéssel nem tekinthet® valódi

biztosításnak. Az n év tartamú term �x egyszeri nettó díja:

An = vn. (48)

A term �x a rendszeres díj�zetést®l válik biztosítássá, mert a biztosított halálakor

a biztosító átvállalja a díj�zetést, így ez lesz a kockázati elem a biztosításban.
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4.3. Több életre szóló járadékok kalkulációja

Ebben az alfejezetben el®leges két személyre szóló járadékok kalkulációját tár-

gyaljuk. A járadékbiztosítás Magyarországon nem örvend nagy népszer¶ségnek. Mégis

fontos ezeket a kalkulációkat elvégezni, mert a rendszeres díjak számításához ezekre

az összefüggésekre lesz szükségünk.

A halál és életbenlét de�níciója a járadékok esetében is többféle lehet, járadék

köthet® többféle feltételhez:

� Mindketten élnek

� Férj él, és a feleség nem

� Feleség él, és a férj nem.

� Egyikük él, mindegy, hogy melyikük, de csak az egyikük

� Legalább egyikük él

Az olyan esetekre, amikor csak az egyikük él azért van szükség, mert erre az

esetre meghatározhatunk akár csökkentett biztosítási összeget is, hiszen valószín¶sít-

het®, hogy ekkor már nincs szükség olyan összeg¶ járadékra, mint mikor mindketten

éltek. Ezért felesleges a drágább járadékot megvenni, mely egészen az utolsó halálig

ugyanazt az összeget �zeti. Ha csak akkor jár a járadék, ha a férj és a feleség is életben

van, akkor az els® halál után az özvegy járadék nélkül marad. Így ez sem t¶nik jó

megoldásnak. Mégis ezzel a típussal kezdjük a kalkulációt, mert ez a legegyszer¶bb

és a rendszeres díjak �zetésénél más értelmet nyer majd ez a járadékfajta.

Azonnal induló két életre szóló életjáradék

Az egyik legalapvet®bb járadéktípus az életjáradék. Ezt f®ként id®sek nyugdíj-

kiegészítéseként lehet elképzelni. Ezen kívül az id®leges életjáradékok kalkulálásához

elengedhetetlenek az életjáradékok. El®ször tekintsünk egy olyan életjáradékot, mely

addig �zet, míg mindkét biztosított életben van. Ez tulajdonképpen az alap elérési

biztosítások sorozata. Mivel el®leges és azonnal induló, ezért az els® ki�zetést minden

belép® megkapja. Ha (x, y) a belépési kor, akkor ez lx,y házaspár. Ezt tekintsük a 0.

évnek. Minden i. évben lx+i,y+i házaspár kapja meg a szerz®désben megjelölt összeget.

Jelöljük ezt az összeget SA-val. Így felírható az ekvivalencia egyenlet.



4. DíJKALKULÁCIÓ 29

lx,yäxy = SA

ω−max(x,y)∑
i=0

[
lx+i,y+i · vi

]
, (49)

ahol legyen äxy annak az azonnal induló, el®leges járadékbiztosításnak az egyszeri

nettó díja, mely minden év elején SA Ft-ot �zet azoknak a pároknak, akik mindketten

életben vannak az év elején és ω a populációban meg�gyelt legmagasabb életkor. Ezt

100 évnek szokták tekinteni Magyarországon. Ekkor az egyszeri nettó díj :

äxy = SA

∑ω−max(x,y)
i=0 [lx+i,y+i · vi]

lx,y

. (50)

Most nézzünk olyan biztosítást, mely akkor is �zet járadékot, ha már csak az egyik

biztosított él. Ennél az esetnél is elmondható az, mint a három biztosítási összeges

elérési biztosításnál : megjelölhet® a szerz®désben három különböz® biztosítási összeg

arra az esetre, ha már csak a férj él, ha csak a feleség vagy ha mindketten élnek még.

Ezeknél a biztosítási összegeknél is lehet®ség nyílik arra, hogy úgy állítsuk be ®ket,

hogy az a lehet® legjobban igazodjon a házaspár anyagi szükségleteihez. Például ha

ez a biztosítás nyugdíjkiegészítésként szolgál, akkor a kevesebb nyugdíjat kapó félre

meghatározhatunk magasabb járadékot, ill. az sem szükséges, hogy a férj és a feleség

járadékának (amit akkor kapnának, ha a másikuk már nem élne) összege a közös

járadék legyen, hiszen általában egy pár költségei kisebbek, mint két különél® ember

költségeinek összege.

Jelöljük ebben az alfejezetben is a férjre szóló, a feleségre szóló és a közös járadékot

rendre SAx, SAy és SAxy-nal. Ebben az esetben is az elérési biztosítás összefüggé-

seit használhatjuk fel, hiszen ez is elérési biztosítások sorozatának tekinthet® azzal

a különbséggel, hogy most a három biztosítási összeggel számoló elérési képleteket

használhatjuk fel. Mivel azonnal induló el®leges járadékokat számolunk, ezért az el-

s® ki�zetést mindenki megkapja, aki megvette a biztosítást. Ez lx,ySAxy Ft-ot jelent.

Ezután minden i. évben (ha az els® ki�zetés évét nulladiknak tekintjük) lx+i,y−lx+i,y+i

fér� kap SAx járadékot. Hasonlóan lx,y+i− lx+i,y+i feleségnek kerül ki�zetésre az SAy

összeg. Végül az i. évben lx+i,y+i házaspárnak jár SAxy Ft. A ki�zetések és be�zetések

várható jelenértékének egyenl®ségéb®l kapjuk a járadék egyszeri nettó díját:
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ä′x,y = SAx

∑ω−x
i=1 [(lx+i,y − lx+i,y+i) v

i]

lx,y

+

+SAy

∑ω−y
i=1 [(lx,y+i − lx+i,y+i) v

i]

lx,y

+ SAxy

∑ω−max(x,y)
i=0 [lx+i,y+iv

i]

lx,y

, (51)

ahol ä′x,y-vel jelöljük a járadék egyszeri nettó díját.

Két életre szóló halasztott életjáradék

Ez az életjáradék nem azonnal, hanem a szerz®désben kikötött id®tartam után

indul meg. Legyenm a halasztott évek száma. Ha a járadék csak akkor jár, ha mindkét

biztosított él, akkor a halasztott életjáradék SA összegre szóló egyszeri nettó díja:

mäxy = SA

∑ω−max(x,y)
i=m [lx+i,y+i · vi]

lx,y

. (52)

Három összeg esetén az azonnal induló életjáradéknál használt jelölésekkel m év

halasztással a halasztott életjáradék egyszeri nettó díja:

mä
′
x,y = SAx

∑ω−x
i=m [(lx+i,y − lx+i,y+i) v

i]

lx,y

+

+SAy

∑ω−y
i=m [(lx,y+i − lx+i,y+i) v

i]

lx,y

+ SAxy

∑ω−max(x,y)
i=m [lx+i,y+iv

i]

lx,y

, (53)

Azonnal induló két életre szóló id®leges életjáradék

Az id®leges életjáradék n éven keresztül �zet meghatározott összeget, de csak

addig, amíg a biztosított(ak) életben van(nak). Az id®leges életjáradék tulajdonkép-

pen két életjáradék különbségeként fogható fel több életre szóló szerz®dések esetén is.

Egy azonnal induló életjáradék és egy n évvel halasztott életjáradék különbségeként.

Jelölje äx,y:n azt az el®leges azonnal induló id®leges életjáradékot, mely abban az

esetben �zet n évig minden évben egy SA összeget, ha a biztosítottak mindegyike

életben van. Ekkor

äx,y:n = äx,y − näxy. (54)
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A kihalási renddel kifejezve:

äx,y:n = SA

∑n−1
i=0 [lx+i,y+i · vi]

lx,y

. (55)

Egy ilyen járadékbiztosítás egyszeri nettó díját kiszámoltam 5 éves tartamra

minden lehetséges (x, y) belépési korra évenként 200.000 Ft összegre a Clayton kopu-

lából nyert kihalási renddel. Átlagos díjként 791.939-et kaptam. Egy (40,35) belépési

korú házaspár esetén a díj : 937.859 Ft. Ugyanezt kiszámoltam a függetlenségi kopu-

lából származó kihalási renddel. A (40,35) belépési korú párra 937.232 adódott, ami

mindössze 627 Ft-nyi eltérés. Az átlagos eltérés 2098 Ft volt.

Érdemes még felírni a három biztosítási összegre kalkulált el®leges azonnal induló

id®leges életjáradék egyszeri nettó díját. Ezt is az 54. összefüggés logikája szerint

kapjuk:

ä′x,y:n = SAx

∑n−1
i=1 [(lx+i,y − lx+i,y+i) v

i]

lx,y

+

+SAy

∑n−1
i=1 [(lx,y+i − lx+i,y+i) v

i]

lx,y

+ SAxy

∑n−1
i=0 [lx+i,y+iv

i]

lx,y

. (56)

Elkészítettem egy ilyen ötéves id®leges járadék kalkulációját is SAx = 120.000 Ft,

SAy = 90.000 Ft és SAxy = 200.000 Ft esetére Clayton kopula segítségével. Az

átlagos díj 852.088 Ft lett. Egy (40,35) belépési korú párnak 941.305 Ft-ba kerül ez a

biztosítás. A függetlenségi kopula ugyanerre a párra 941.029 Ft-ot adott eredményül.

Így 276 Ft volt az eltérés egy ilyen házaspár díjában. Az átlagos eltérés 2076 Ft volt.

A tapasztalt eltérések nem t¶nnek olyan soknak, de vegyük észre, hogy 200.000

Ft-os éves járadék nem nagy összeg és az 5 éves tartam is rövidnek mondható. Egy

hosszabb tartamnál sokkal nagyobb különbségeket tapasztalnánk a Clayton ill. a

függetlenségi kopulából kapott díjak között. Az ötéves tartamot azért választottam,

mert egy rövidebb tartam leegyszer¶síti a számolást, és ez már elég hosszú ahhoz,

hogy láthatóvá váljanak a különbségek a két különböz® kopulával számolt díjaknál.
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4.4. Több életre szóló rendszeres díjas életbiztosítások kalkulá-

ciója

A járadékbiztosítások díjkalkulációja után minden rendelkezésünkre áll, hogy

megállapíthassuk a különféle biztosítások rendszeres éves nettó díját. Ahhoz, hogy a

rendszeres díjakat megkaphassuk, a megfelel® járadéktagokkal kell elosztanunk a biz-

tosítások egyszeri díjait. A díj�zetést úgy tekintjük, hogy mindig év elején esedékes,

ezért is számoltunk el®leges járadékokat.

A kalkulált járadékok alapján tudunk olyan rendszeres díjat számolni, melyet

akkor kell �zetni, ha a biztosítottak mindketten életben vannak. Ezt az äx,y:m járadék-

tag segítségével határozhatjuk meg, ahol m a díj�zetés tartama. Egy ilyen biztosítás

esetén, ha az egyik biztosított meghal, akkor a másiknak már nem kell tovább �zetnie

a megkötött szerz®dés díját, díjmentessé válik a szerz®dés.

A másik id®leges járadéktípus esetén arra van lehet®ség, hogy csökkentsük az

özvegyekre jutó terheket azzal, hogy a dj�zetés nagyságát csökkentjük abban az eset-

ben, ha a házaspár egyik tagja meghal. Ezzel vonzóbbá téve a módozatot. Ez a

rendszeres díj kisebb lesz, mint a feljebb említett, mert a díj�zetés akkor is kötelez®,

ha már csak az egyik biztosított él, de kisebb díjat kell �zetni.

Az eddig tárgyalt egyszeri díjas biztosítások rendszeres nettó díjainak képletét a

függelékben találja az Olvasó. A szokásos (40,35) éves belépési korra 5 év tartamra

az alábbi táblázat foglalja össze néhány eddig tárgyalt módozat rendszeres díjait :

6. táblázat. Rendszeres díjak

A kockázati és az elérési biztosításon egyaránt az alap biztosítást értettük, vegyes

biztosításon pedig ilyen biztosítások összegét.

A díjkalkulációs fejezetben elkészítettem a két életre szóló halandósági táblát és

kihalási rendet, mely modellezi a férj és feleség közötti kapcsolatot. Utána felvázoltam
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többféle két életre köthet® lehetséges módozatot és megkonstruáltam a hozzájuk tar-

tozó aktuáriusi díjképleteket.

A tartalékszámítás az egy életre szóló biztosításokkal analóg módon két élet esetén

is prospektíven történik. Az egy életre szóló általános tartalékképlet kiterjeszthet® két

életre:

Vt = Ax+t,y+t:n−t − äx+t,y+t:m−t · Px,y:m, (57)

ahol Vt a biztosítás t. évében a tartalék, n a biztosítási tartam, m a díj�zetés

tartama, a biztosítottak belépési kora (x, y), az egyszeri nettó díj Ax,y:n, a járadéktag

äx,y:m és a rendszeres díj Px,y:m.

A zillmerezés és az in�ációkezelés különböz® technikái ugyanúgy m¶ködnek egy

két életre szóló szerz®dés esetén, mint egy egy életre szólónál.
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5. Összegzés

Dolgozatomban áttekintettem a kopulákhoz kapcsolódó fontosabb fogalmakat,

tulajdonságokat és bemutattam néhány kopulát, melyet kés®bbi munkám során fel-

használtam.

Miután felmértem a rendelkezésemre álló adatokat, olyan formára hoztam ®ket,

hogy kopulát tudjak illeszteni rájuk. Ezután következett a kopulaillesztés részletes

leírása és annak tesztelése, hogy melyik kopula illeszkedik az adatokhoz. Két ilyen

kopula adódott a Clayton és az Ali-Mikhail-Haq kopula. Mivel a Clayton kopula

eredményei jobbak voltak, ezért ezt választottam további számolásaimhoz.

A díjkalkulációs fejezetben létrehoztam két halandósági táblát. Az egyiket a

becsült Clayton kopula alapján, a másikat függetlenséget feltételezve a független-

ségi kopula segítségével, azért, hogy össze tudjam hasonlítani az összefügg®ség és

függetlenség feltételezése mellett számolt díjakat. Az volt a célom, hogy megmutas-

sam, érdemes a független változók helyett a valódi függ®séget modellez® változókat

használni. Hiszen a díjban is megjelenik az élettartamok kapcsolata, ezáltal, ha ezt

nem vesszük �gyelembe, akkor hibás díjakat kapunk.

A számolások eredményei alapján az rajzolódott ki, hogy a kockázati biztosítások

független élettartamok feltételezése mellett felülkalkuláltak, míg az elérési típusúak

(járadékot is ideértve) alulkalkuláltak. Természetesen minél hosszabb tartamokra és

minél nagyobb biztosítási összegekre számolunk, annál nagyobb eltéréseket fogunk

tapasztalni szerz®désenként. A dolgozatban csak rövid tartamokra számoltam az Ex-

celes számítási nehézségek miatt. De bizonyos esetekben már így is jelenet®s különb-

ségeket tapasztaltam, ami állományi szinten számottev® lehet.

Az eredményeim a kis adathalmaz és annak esetleges nem reprezentatívsága miatt

megkérd®jelezhet®ek. Érdemes lenne egy jóval nagyobb és erre alkalmas adatsoron

elvégezni a kopulaillesztést és a dolgozatban használt kopulát erre az új kopulára

cserélve megnézni, hogy mekkora díjakat kapunk a különféle módozatokra a már

elkészített díjképletek alapján. Ezek a díjképletek függetlenül a számolások esetleges

pontatlanságától érvényesek az ismertetett két életre megfogalmazott életbiztosítá-

sokra.

Egy másik változatás lehetne a peremeloszlások kicserélése házas fér�ak és n®k

egy dimenziós halálozási valószín¶ségeire (ha létezik ilyen), ugyanis a statisztikák

alapján házasságban él®k hosszabb ideig élnek, mint az egyedül él®k. A kopula nem
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befolyásolja a peremeloszlásokat, ezért érdemes lenne ezt a speciális peremeloszlást

használni az általános helyett.

Hamarosan a peremeloszlásokkal kapcsolatban egyéb változtatásokra is szükség

lesz. Idén az Európai Bíróság azt a határozatot hozta, hogy a biztosítóknak tilos

nemek szerint különbséget tenniük ügyfeleik között. 2013-ra unisex díjakat köteles az

új szerzésekre megállapítani minden magyar biztosító. Ez olyan szempontból érinti

az ismertetett módszert és biztosításokat, hogy a peremeloszlásokat le kell cserélni

az unisex peremeloszlásokra. A két élet közötti kapcsolat szerencsére továbbra is

meg®rz®dik a halandósági táblában - közvetve a díjakban - a kopulának köszönhet®en.

Köszönetnyilvánítás

Dolgozatom végére érve szeretnék köszönetet mondani témavezet®mnek, Vékás

Péternek segít®készségéért, jó meglátásaiért és inspiráló ötleteiért. Köszönettel tarto-

zom továbbá Tusnády Paulának az adatokért, melyeket rendelkezésemre bocsátott.
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6. Függelék

Kockázati életbiztosítás rendszeres nettó díja

P 1
x,y:m = SA · [

∑n
i=1 (lx+i−1,y+i−1 − lx+i,y+i) v

i]∑m−1
i=0 [lx+i,y+i · vi]

(58)

Elérési életbiztosítás rendszeres nettó díja

P 1
x,y:m = SA · lx+n,y+n · vn∑m−1

i=0 [lx+i,y+i · vi]
(59)

Vegyes életbiztosítás rendszeres nettó díja

Px,y:m = SA · [
∑n

i=1 (lx+i−1,y+i−1 − lx+i,y+i) v
i] + lx+n,y+n · vn∑m−1

i=0 [lx+i,y+i · vi]
(60)

Term �x életbiztosítás rendszeres nettó díja

Px:y,m = SA · vn∑m−1
i=0 [lx+i,y+i · vi]

(61)

6.1. Megjegyzés. A fenti biztosítások mind az alap biztosítások közé tartoznak,

csak egy biztosítási összeggel rendelkeznek. A díj�zetés addig tart, amíg mindkét

biztosított él, ezért a járadéktag is az alaptípusú járadékból ered. A többi kombináció

ezekhez hasonlóan írható fel.
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