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Bevezetés

A biztosítók és pénzintézetek sok szempontból különböznek a más szférába es® vállalatok-

tól. A biztosítók tevékenységükb®l fakadóan másképpen m¶ködnek és másképpen vannak

szabályozva (Szolvencia I-II, Bit., IFRS 17), hiszen m¶ködésükre halmozottan hatással

van a véletlen. Ilyen véletlenszer¶ események a károk bekövetkezései és a ki�zetések mér-

téke, de ugyanúgy a hozamok értéke és az in�áció is. Ezen sztochasztikus feléltelezéseket

fontos a biztosítóknak beépíteniük modelljeikbe, hogy megfelel®en árazzák termékeiket, és

olyan kockázatokat vállaljanak, melyeket tudnak teljesíteni, és emellett még némi pro�tra

is szert tegyenek.

A szakdolgozatban egy KGFB állomány alakulásának el®rejelzésével foglalkoztam,

sztochasztikus és matematikai, statisztikai eszközök segítségével. A célom az volt, hogy

minden évforduló végére a felmondott szerz®dések darabszámát el®re lehessen jelezni a

tapasztalatok alapján. Egy biztosító számára egy ilyen kalkuláció kiemelked®en fontos

lehet, hiszen ez alapján lehet®ség nyílik a következ® év stragégiai tervezhet®ségére, díjak

kalkulációjára és tartalékolásra is.

A két legfontosabb feladat a kockázatban lév® szerz®dések törlésének el®rejelzése, vala-

mint az állomány új szerz®déseinek szimulációja volt. Az ezekhez kapcsolódó matematikai

hátteret foglaltam össze az 1. fejezetben.

A törlések el®rejelzéséhez logisztikus regressziót alkalmaztam, ami kézenfekv®nek t¶nt,

tekintve, hogy ismert volt szerz®désenként, hogy él®-e még a szerz®d® biztosítási kötvénye

az évforduló után. A modellezések során nehézséget okozott, hogy alulreprezentáltak vol-

tak a törlésre vonatkozó meg�gyelések. A probléma megoldására King és Zeng korrekcióit

[7] alkalmaztam, ennek áttekintését mutatom be az 1.1 alfejezetben.
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Az újonnan érkez® szerz®dések szimulációja során összefügg® diszkrét változók segít-

ségével új mintákat generáltam, melynek matematikai hátterét az 1.2 alfejezetben fejtem

ki b®vebben. A Barbiero és Ferrari [3] által kidolgozott eljárást mutatja be a fejezet, mely

els®sorban ordinális változók szimulációjával foglalkozik, de általánosan bármely diszkrét

változóra alkalmazható.

A 2. fejezetben egy valós biztosító adatán az 1. fejezetben bemutatott eszközök se-

gítségével készítettem 3 éves el®rejelzést az állomány alakulásáról. A fejezet elején az

adatbázis felépítése, majd az évfordulók szimulációja kerül bemutatásra. A szimulációk R

programozási környezetben készültek.
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1. fejezet

Elméleti háttér

1.1. Ritkán bekövetkez® események modellezése logisz-

tikus regresszióval

A logisztikus regresszió alkalmazása során a meg�gyeléseinket el®re meghatározott, egy-

mást kölcsönösen kizáró osztályok valamelyikébe soroljuk be a magyarázó változókból

származó ismeretek alapján. Az Y eredményváltozó tehát nem folytonos, hanem egy 0−1

érték¶ bináris változó, ami kifejezheti, hogy egy személy rákos beteg-e (1) vagy nem (0),

cs®dkockázati szempontól kockázatos-e egy hitelt felvev® ügyfél (1) vagy nem (0), vagy

mint a szakdolgozat 2. fejezetében is látható, hogy az ügyfél felmondta-e évfordulóra a

tárgyalt biztosítónál a szerz®dését (1) vagy sem (0). A logisztikus regresszió az egyik leg-

gyakrabban alkalmazott klasszi�kációs módszer, el®nyei közé tartozik többek között, hogy

nem túlságosan számításigényes, illetve jól, könnyen értelmezhet®, és egyszer¶sége mellett

is hatékony módszer. A paraméterek becslése jellemz®en maximum likelihood becsléssel

történik, amely nagy minta esetén konzisztens és teljesül a minimum variancia tulajdon-

ság is, azonban kis minta nagyság vagy kiegyensúlyozatlan minták esetén, tehát ahol az

1 vagy 0 meg�gyelések aránya alacsony, a megoldás már magas mintavételi varianciával

rendelkezik és torzított is. Fontos továbbá a megfelel® mintavételi stratégia megtalálása

is ritka jelenségek elemzése során. A gyakorlatban az adatok gy¶jtésekor fennállhat az a
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kockázat, hogy az adatok nem tartalmaznak 1-es egyedeket, így gyakran a lehet® legtöbb

meg�gyelést összegy¶jtik az elemz®k, amely az adat min®ségének hanyatlásával, továbbá

kevesebb információ tartalommal járhat. Léteznek azonban ezeknél hatásosabb stratégiák

is, amelyek kedvez® kompromisszumot biztosítanak a jobb min®ségú változók és a több

meg�gyelés gy¶jtése között. Alapvet®en elmondható, hogy az adat információtartalma

els®sorban az 1-ekben található, és így érdemes például a függ® változó szerinti mintavé-

telezést alkalmazni. Torzítást okozhat azonban az, hogy ha a mintánkban és a sokaságban

az 1-es egyedek aránya lényegesen különböznek, mely probléma megoldásához további

korrekciók szükségesek. A fejezetben bemutatott King-Zeng [7] korrekciók összekötik a

ritka jelenségek elemzésének ezen nehézségeit, és közös megoldást kínálnak.

1.1.1. Logit modell

A logisztikus regressziós modellnek több ekvivalens megfogalmazása is létezik. Az els®

megközelítéshez ([4],[5],[7],[8]) tekintsük a független Y1, Y2, . . . , Yn változók sorozatát, ahol

Yi vagy az 1 vagy a 0 értéket veheti fel minden i = 1, 2, . . . , n esetén. Jelölje x1,x2, . . . ,xk a

magyarázó változókat, ahol xk a k-adik magyarázó változó n elem¶ oszlopvektorral. Jelölje

β = (β0, β1, . . . , βk) a megfelel® együtthatókat, amelyek a logisztikus regresszió paraméte-

rei, ahol β0 egy konstans skalár. Jelölje px a P (Y = 1 | x) feltételes valószín¶séget, azaz az

1-es csoportba tartozás valószín¶ségét x magyarázó változók mellett. Az odds-arányból,

azaz az esemény bekövetkezési valószís¶génének és be nem következés valószín¶ségének

hányadosából kifejezhet® a px =
px/(1− px)

1 + px/(1− px)
=

oddsx
1 + oddsx

. Ezután alkalmazzuk a

logit-transzformációt: a px logitja az odds-arány logaritmusa, azaz ln(oddsx) = logit(px).

Ezt modellezzük lineárisan: logit(px) = xTβ, amelyb®l következik, hogy

px =
exp(xTβ)

1 + exp(xTβ)
=

1

1 + exp (−xTβ)
(1.1)

Egy y1, y2, . . . , yn független, véletlen mintán becsüljük a β-t, és ezután ezt felhasználva

jelezzük el®re Y értékét úgy, hogy meghatározunk egy alkalmas küszöbértéket, amelyet

jelöljünk c-vel. Ha ez az el®re meghatározott c érték nagyobb, mint a px feltételes való-

szín¶ség, akkor az el®rejelzett Ŷ értéke 0, különben 1.
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A ritka jelenségek problémáinak vizsgálatához tekintsük a látens változón alapuló

megközelítést ([4],[5],[7]), amely ekvivalens az el®bb bemutatott származtatási móddal.

Tekintsük Y ∗ látens eredményváltozót, amely egy folytonos, nem meg�gyelhet® változó,

mint például egy egyén egészsége. Az Y ∗ várható értékét x feltétel mellett jelölje ηx. Ezen

megközelítés során logisztikus eloszlás szerint fogunk döntést hozni. A logisztikus eloszlás

s¶r¶ségfüggvénye:

Logistic(Y ∗ | ηx) =
exp (−(Y ∗ − ηx))

(1 + exp(−(Y ∗ − ηx)))2
,

ahol az ηx az eredeti modell magyarázó változói által lineáris regresszióval kifejezhet®,

azaz ηx = xTβ.

Tekintsük a következ® diszkretizálást: ha az Y ∗ > 0, akkor az eredeti modell bináris

változója 1 lesz, amennyiben pedig Y ∗ ≤ 0, az eredeti modell bináris változója 0 lesz.

Ekkor

P (Y ∗ > 0) =

∫ ∞
0

Logistic(Y ∗ | ηx)dY ∗ =
1

1 + exp (−ηx)
=

exp (ηx)

1 + exp (ηx)
,

ami megegyezik a fentebb bemutatott (1.1) kifejezéssel.

A modell paraméterbecslése történhet maximum likelihood elv alapján vagy a legki-

sebb négyzetek elvének segítségével is. Jelen esetben az el®bbit alkalmazzuk egy y1, y2, . . . , yn

független mintát véve. Ekkor a minta együttes likelihood függvénye a következ®képpen

írható fel:

L = P (Y1 = y1, Y2 = y2, . . . , Yn = yn) =
∏
{yi=1}

pi
∏
{yi=0}

(1− pi) =
n∏
i=1

pyii (1− pi)1−yi ,

amelyb®l a log-likelihood a logit modell behelyettesítésével [7]:

lnL =
∑
{yi=1}

ln (pi) +
∑
{yi=0}

ln (1− pi) = −
n∑
i=1

ln
(
1 + exp ((1− 2yi)x

T
i β)

)
A β szerinti maximalizálási feladat megoldását jelöljük β̂-val. A becsült paraméterek

aszimptotikus varianca-kovarianca mátrixa a következ®:

Var(β̂) =

[
n∑
i=1

pi(1− pi)xixT
i

]−1
(1.2)
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Az 1.2 egyúttal a Fisher-féle információs mátrix inverze is. A variancia-kovariancia mát-

rixot vizsgálva látható, hogy ritka jelenségek vizsgálatakor az 1 esetek több információt

hordoznak a 0 eseteknél, ugyanis annak ellenére, hogy pi becsült értéke kicsi lesz, a pi a

bekövetkez® jelenségek (azaz Yi = 1) mellett magasabb értékkel rendelkezik, mint nem

bekövetkez® jelenségek (azaz Yi = 0) esetén (ami még így is csak 0.5-höz közeli, hiszen

a bekövetkezési valószín¶ségek ritka jelenségek esetén alacsonyak). Ebb®l az következik,

hogy 1-esek esetén a pi(1− pi) magasabb lesz, az információs mátrix értéke nagyobb és a

becsült paraméterek varianciája kisebb lesz, a standard hiba csökken újabb 1 esetek be-

vonásával [7]. Ennek megfelel® mintavételi stratégiákat illetve azok korrekcióit tekintsük

át továbbiakban.

1.1.2. Mintavételezés

A minták két csoportját különböztetjük meg rétegzésük alapján: az exogén minta a ma-

gyarázó változón keresztül rétegzett, az endogén minta pedig a függ® változón keresztül

rétegzett minta [4]. Ritka jelenségek vizsgálata során célszer¶ az utóbbi stratégiát al-

kalmazni, ugyanis ahogy korábban a varianca-kovarianca mátrix vizsgálatából is láttuk,

további 1-es esetek mintába való választása csökkenti a variánciát és növeli az informá-

ciót, így érdemes minél több vagy az összes elérhet® 1-es meg�gyelést csatolni a mintához.

Ekkor felmerül a kérdés, hogy a 0 esetek közül mennyit válasszunk be a mintába: általános-

ságban elmondható, hogy a 0 és 1 meg�gyelések kb. azonos aránya optimális a mintában

[7]. Endogén (vagy más néven eset-kontroll) mintavételezés során szükségszer¶ oda�gyelni

a következ®kre:

• a meg�gyelések független kiválasztása szükséges mind az Y = 1 és Y = 0 esetekben

• a két (függ® változó szerinti) mintavételezés során x mentén ugyanazon szempontok

szerint kell kiválasztani a meg�gyeléseket, a magyarázó változókat ugyanazon módon

szabad válogatni a két mintán

Diszkrét döntési modellek esetén exogén mintavételezés esetén nincs szükség a becslési

módszer korrigálására, míg endogén minta esetén igen. Logit modellek esetén elegend® a
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konstans tag becslését módosítani, a többi paraméter maximum likelihood becslése kon-

zisztens lesz [4]. A valószín¶ségek precíz számításának szempontjából fontos a regressziós

paraméterek pontos becslése, amelynek egyik lehetséges módja a Prior korrekció.

A Prior korrekció [10], [13] a maximum likelihood becslést korrigálja felhasználva azt az

el®zetes információt, hogy milyen arányban fordulnak el® az 1-es egyedek a sokaságban (τ)

és a mintában (ȳ). Ezen információk tudatában β0 becslése a következ®képpen módosul:

β̂0 − ln

[(
1− τ
τ

)(
ȳ

1− ȳ

)]
= β̂0 −

[
ln

(
ȳ

1− ȳ

)
− ln

(
τ

1− τ

)]
, (1.3)

amely így már konzisztens becslése β0-nak. Az 1.3 alapján amennyiben magyarázó vál-

tozók nincsenek bevonva a modellbe, akkor az odds hányados a sokasági odds aránnyal

egyezik meg [5]. A módszer el®nye, hogy könnyen alkalmazható.

A súlyozott exogén mintán alapuló maximum likelihood becslés [10] egy másik módszer

a sokaságbeli és mintabeli 1-es egyedek arányának kompenzálására. A módszer alkalma-

zása során a következ® súlyozott loglikelihood függvényt maximalizáljuk:

lnLw(β | y) = w1

∑
{Yi=1}

ln (pi) + w0

∑
{Yi=0}

ln (1− pi) (1.4)

= −
n∑
i=1

wi ln
(
1 + exp ((1− 2yi)x

T
i β)

)
, (1.5)

ahol wi = w1Yi + w0(1− Yi), feltéve, hogy w1 =
τ

ȳ
és w0 =

1− τ
1− ȳ

.

Mivel a gyakorlatban a modellek téves speci�kációja gyakori probléma, ezért el®nyö-

sebb lehet a súlyozás módszerét alkalmazni a prior korrekcióval szemben, mert az ebben

az esetben robosztusabb [15]. A módszer egyik hátránya, hogy a standard hiba számítás

jelent®sen torzított, másrészt szükség van a ritka jelenségek miatti korrigálására is. A [7]

szerinti korrekciók erre a két problémára kínálnak megoldást, amelyek alkalmazásával a

módszer el®nyösebb lehet az 1-es egyedek sokasági arányának ismerete mellett.

1.1.3. Korrekciók

A β maximum likelihood becslése alapvet®en torzított bármely kiegyensúlyozott véges

mintában, amelynek mértéke a mintaméret növekedésével csökken, és kb. 200-as minta-
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méret fölött a mértéke közel jelentéktelenné válik [12]. A torzítás mértéke a következ®

módon kifejezhet® [7]:

B(β̂) = (XTWX)−1XTWξ, (1.6)

ahol ξi = 0.5Qii[(1 + w1)p̂i − w1], Q = X(XTWX)−1XT, W = diag{p̂i(1− p̂i)wi}.

Ahhoz tehát, hogy a β̂ közel torzítatlan legyen, ki kell vonnunk bel®le a torzítás

mértékét, azaz

β̃ = β̂ −B(β̂)

A módszer egyúttal a varianciát is csökkenti, ugyanis [11] alapján a V (β̃) és V (β̂)

között a következ® összefüggés írható fel:

V (β̃) =

(
n

n+ k

)2

V (β̂),

és mivel

(
n

n+ k

)2

1-nél kisebb szám, így V (β̃) < V (β̂) is teljesül.

Logit modellek esetén els®sorban az esély hányados illetve a bekövetkezés valószín¶ség

megfelel® becslésén van a hangsúly, amihez szükség van a paraméterek pontos becslésére,

azonban torzítatlan paraméterek esetén is torzítottak lesznek ezek az értékek, ugyanis

amennyiben az 1-es egyedek alulreprezentáltak, akkor a bekövetkezés valószín¶sége alul-

becsült lesz. Ezt szemlélteti, hogy az Y ∗ látens változó tekintetében a sokaság eloszlását

leíró logisztikus s¶r¶ségfüggvény szórása nagyobb, mint a mintavétel során eredményként

kapott torzítatlan β̃-k által generált eloszlás szórása, azaz P (Y = 1 | β̃) alulbecsült lesz.

A ritka jelenségek korrigálásához [7] tekintsük pi-t bayes-i szemléletben várható ér-

tékként, azaz p0 = P (Y0 = 1) = E

(
1

1 + exp (−xT
0β)

)
. Ennek kiszámításához vegyük

1

1 + exp (−xT
0β)

a β̃ körüli Taylor sorfejtését, amelynek véve a várható értékét és felha-

szálva, hogy a várható torzítás E(β − β̃) = 0, adódik, hogy

P (Yi = 1) ≈ p̃i + Ci, (1.7)

ahol a korrekciós faktor

Ci = (0.5− p̃i)p̃i(1− p̃i)xT
0 V (β̃)x0.
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A korrekciós faktor formulájából látható, hogy ha a β̃ szórása 0, a Ci is 0, és amennyi-

ben n® a szórás, úgy fog a korrekciós faktor is n®ni. Az is meg�gyelhet®, hogy p̃i önmagában

alulbecsli a ritka jelenségek valószín¶ségét, hiszen ha p̃i < 0.5, ami jellemz® ritka valószí-

n¶ségek esetén, akkor a Ci növeli a becsült valószín¶séget. A becslés nem torzítatlan, de

az átlagos négyzetes hibája alacsonyabb pi más közelítéseinél. A gyakorlatban a becslés

el®nyösebb p̂i maximum likelihood közelítésnél, leszámítva amennyiben a variancia mátrix

0 vagy a meg�gyelések közel fele 1, ekkor az el®nyök nem tudnak érvényesülni [7].

1.2. Korrelált rendezett és diszkrét valószín¶ségi válto-

zók szimulációja ismert peremeloszlások mellett

Számos kutatás keretein belül gy¶jtött adat gyakran tartalmaz ordinális változókat. Ti-

pikusan ilyenek például a társadalmi tudományokban gyakran alkalmazott Likert-skálás

kérdésekre adott válaszok. A biztosítási állományt reprezentáló adatbázis is tartalmaz

ordinális és diszkrét változókat, melyeket az állomány alakulásának el®rejelzéséhez szük-

séges volt szimulálni. A biztosítandó személygépjárm¶ paraméterei, mint a motor hen-

ger¶rtartalma vagy teljesítménye diszkrét változók, ahogy az értékesítési csatorna és a

Bonus Malus fokozat is. Ezek a változók jellemz®en korrelálnak egymással. Ilyen változók

szimulációjára ismert peremeloszlások mellett készített eljárást Barbiero és Ferrari [3],

melyet R-ben ([16] csomag) implementáltak is. Az eljárás többváltozós diszkrét véletlen

változóból generál mintát el®re meghatározott korrelációs mátrix és peremeloszlások alap-

ján, ahol a perem eloszlások együttes eloszlását Gauss kopula írja le. Az eljárás el®ször

el®állítja a Gauss kopulát, mellyel a kívánt összefüggési struktúra elérhet®vé válik a cél-

zott diszkrét valószín¶ségi változókon, míg a következ® lépésben a célváltozók segítségével

mintát generál. A módszer bármely véges tartó mellett képes véletlen diszkrét változóból

szimulálni, mind Pearson- és Spearman-féle korrelációval is, s®t az eljárást kiterjesztették

nem korlátos diszkrét változók esetére is [1].
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1.2.1. Ordinális változók korrelációja

A Barbiero és Ferrari [3] által ismertetett szimulációs módszer a Pearson-féle együtthatót

alkalmazza els®sorban, de az eljárás m¶ködik Spearman-féle ρ-val is. Alapvet®en ordinális,

diszkrét változók korrelációját Spearman-féle együtthatóval el®nyösebb jellemezni, hiszen

az a lineáris kapcsolaton túl bármilyen monoton kapcsolatot képes leírni, azonban mivel

ordinális változók korrelációjának számítására a szakirodalomban nagyobb hangsúlyt kap

a Pearson-féle együttható, a módszer is erre koncentrál. Az eljárás Spearman-féle korre-

lációra vonatkozó kiterjesztését és a két együttható kapcsolatát a fejezet végén mutatom

be.

A Pearson-féle együttható nem mindig korlátos −1 és 1 között diszkrét változók vizs-

gálata során ismert peremeloszlások mellett, így szükséges kiszámítani az együttható mi-

nimumát (ρm) és maximumát (ρM). Legyenek (X1, X2) ordinális vagy diszkrét változók is-

mert peremeloszlások mellett, F1(x1) és F2(x2) azX1 ésX2 eloszlásfüggvényei, és F (x1, x2)

az együttes eloszlásfüggvény. Ekkor ismert, hogy Fm(x1, x2) ≤ F (x1, x2) ≤ FM(x1, x2),

ahol Fm(x1, x2) = max{0, F1(x1) + F2(x2) − 1} és FM(x1, x2) = min{F1(x1), F2(x2)}. A

korrelációs együttható értéke az F (x1, x2) = Fm(x1, x2) esetén minimális, és az F (x1, x2) =

FM(x1, x2) esetén pedig maximális [3].

Ordinális (vagy diszkrét) változók folytonos változókból történ® generálása során szük-

séges a folytonos változók közti korrelációs együttható (jelölje ρC) és a megfelel® diszkre-

tizált változók közti korrelációs együttható (jelölje ρO) kapcsolatát vizsgálni és az eljárás

során �gyelembe venni. A két együttható közti kapcsolatra néhány speciális esetet leszá-

mítva nem található zárt formában lév® kifejezése. Ferrari és Barbiero [3] megvizsgálták

standard normális eloszlású változók korrelációs együtthatója (ρC) és a bel®lük diszk-

retizálással képzett egyenletes eloszlású változók (egyenl® valószín¶ségeket véve diszkre-

tizálva), illetve szimmetrikus, de nem egyenletes eloszlású változók (egyenl® hosszúságú

intervallumokkal diszretizálva) korrelációs együtthatója (ρO) közti kapcsolatot (a kategó-

riák száma a két változó esetén egyszer¶sítés céljából megegyezik). Az elemzés eredménye,

hogy bármely diszkretizálási módszert választva ρC nagyobb lesz, mint ρO, de közelednek

egymáshoz, ha a diszkretizált változók kategóriáinak számát növeljük, vagy ha ρC értéke
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növekszik.

1.2.2. Az eljárás

Az [3] által bemutatott módszer a következ®. Legyen Z egym-dimenziós standard normális

eloszlású valószín¶ségi változóRC korrelációs mátrixszal. Az els® szakaszban teljesül, hogy

RC = RO∗, ahol RO∗ a célzott korrelációs mátrix. Az eljárás célja az, hogy az eredeti Z

valószín¶ségi változót kategorikussá transzformálja, melyet X jelöli a kés®bbiekben. A

Z változó minden egyes komponense a megfelel® kvantilisek, ri1 < ri2 < . . . < ril <

. . . < ri,ki−1 mentén felosztásra kerül. Ezek a kvantilisek fogják reprezentálni az ordinális

csoportokat az új X valószín¶ségi változóban. Matematikai felírása a következ®:

ha Zi < ri1 → Xi = 1,

ha ri1 ≤ Zi < ri2 → Xi = 2,

...

ha ri(ki−2) ≤ Zi < ri(ki−1) → Xi = ki−1,

ha ri(ki−1) ≤ Zi → Xi = ki.

Az így kapott X egyes Xi elemei különböz® számú kategóriával és különböz® perem-

eloszlásokkal rendelkeznek (azaz az egyedeket leíró változónként különböz® dimenziójú és

eloszlású vektor változók állnak el®), a választott ki indexnek és Fil értékeinek megfelel®en.

Az X vektor együttes eloszlásához tartozó RO érzékelhet®en különbözhet a választott

RC = RO∗-tól a fenti eljárás miatt. A kívánt korrelációs mátrix eléréséhez egy köztes

RC∗ folytonos mátrixot határozunk meg, melyet iteratív módon transzformációs lépéseken

keresztül közelítjük az RO∗ mátrixhoz.

Algoritmus

• A célzott korrelációs mátrix legyen egyenl® az eredeti folytonos korrelációs mátrix-

szal, azaz RC(0) = RO∗. A Z valószín¶ségi változóból transzformált diszkrét X(1)

valószín¶ségi változót a fent említett eljárás segítségével el®állítjuk.
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• Az RO(1) kiszámítása X(1) valószín¶ségi változóból.

• Az iterációt addig folytatjuk, amíg max |ρO(t)
ij − ρO∗ij | > ε i 6= j, t ≤ tmax esetén,

ahol ε a maximális megengedett hiba a végs® véletlen változó és a cél korrelációs

mátrix megfelel® elemei között. Az iterációk számát legfeljebb tmax-ban rögzítjük.

Ezek mellett a következ® lépéseket végezzük el:

� A többváltozós normális eloszlás korrelációs mátrixának minden elemét felül-

írjuk a következ®képpen:

ρ
C(t)
ij = ρ

C(t−1)
ij fij(t), i = 1, 2, . . . ,m, j > i, (1.8)

ahol fij(t) =
ρO∗
ij

ρ
O(t)
ij

, ∀i 6= j. Az fij(t) valójában nem más, mint a diszkretizálást

leíró korrekciós együttható.

� Ha RC(t) az adott lépésben már nem korrelációs mátrix, akkor megkeressük a

hozzá legközelebbi pozitív de�nit mátrixot.

� AzRC(t) alkalmazásával el®állítható azX(t+1) ordinális véletlen változó a diszk-

retizálási algoritmus segítségével.

� Kiszámítjuk RO(t+1)-t.

Az iteráció legvégén kapott folytonosRC∗ korrelációs mátrixot alkalmazva már a kívánt

peremeloszlásokkal és összefüggési struktúrával rendelkez® (diszkretizálási transzformáció

után) minta generálható.

1.2.3. Kiterjesztések

Kiterjesztés bármely véges és végtelen tartójú diszkrét eloszlású valószín¶ségi

változóra

A bemutatott eljárás ordinális valószín¶ségi változókra készült azzal a megkötéssel, hogy

minden egyes peremeloszlás véges tartóval rendelkezik. Könnyen látható, hogy bármely

véges tartójú diszkrét valószín¶ségi változóra m¶ködik a módszer azzal a módosítással,

hogy Zi diszkretizálása során annak értékeit egész számok helyett a véges tartó rendezett
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értékei reprezentálják [2]. A végtelen tartójú diszkrét valószín¶ségi változóra vonatkozó

kiterjesztésre Ferrari és Barbiero [1],[2] alapján a következ® módszer alkalmazható: a való-

szín¶ségi változó tartóját meg kell vágni, nem korlátos változóból korlátosat generálni úgy,

hogy a tartó fels® korlátja legyen F−1(1− ε) kvantilis, ahol az ε a lehet® legkisebb legyen.

Ezután a lépés után folytatható a fent bemutatott eljárás. A végtelen tartójú diszkrét

valószín¶ségi változóra vonatkozó kiterjesztésre Ferrari és Barbiero [1],[2] alapján a követ-

kez® módszer alkalmazható: a valószín¶ségi változó tartóját meg kell vágni, nem korlátos

változóból korlátosat generálni úgy, hogy a tartó fels® korlátja legyen F−1(1− ε) kvantilis,

ahol az ε a lehet® legkisebb legyen. Ezután a lépés után folytatható a fent bemutatott

eljárás.

Kiterjesztés Spearman korrelációra

A Spearman korrelációs együttható (ρs) egy Pearson-féle korreláció a rangszámok között,

azaz ha az intervallum vagy arányskálán mért értékeket azok rangszámaival helyettesítjük,

vagy az ordinális skálájú változókat 1, 2, . . . n-nel kódoljuk, akkor a bel®lük számolt Spe-

arman és Pearson korrelációk megegyeznek. Amennyiben az X1 és X2 véletlen változókat

tekintjük F1(x1) és F2(x2) eloszlásfüggvényekkel, akkor a ρs az F1(X1) és F2(X2) közti

Pearson korrelációs együtthatója, azaz ρs = cor(F1(X1), F2(X2)) [2],[3]. A Pearson-féle és

Spearman-féle ρ együtthatók megegyeznek meghatározott körülmények mellett, és valós

adaton hajlamosak nagyon közeli értékeket feltételezni. A kétváltozós normális eloszlás

esetén pontosan ismert a kapcsolatuk, amely a következ®képpen leírható:

ρS =
6

π
arcsin

(ρ
2

)
,

és így csaknem azonos értéket ad a két index [14].
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2. fejezet

Alkalmazás - biztosítási állomány

tervezése

2.1. Adatbázis bemutatása

Szakdolgozatomban egy biztosító kötelez® gépjárm¶ felel®sség biztosítási állományának

alakulását jelzem el®re statisztikai módszerekkel. Ez két feladatot foglal magába: egy-

részt a szerz®dések törlésének modellezését, másrészt új szerzések szimulációját. Az adat

egy valós biztosító 2011-es állományát mutatja be, mely szerz®désenként tartalmazza azt,

hogy az évfordulón váltott-e biztosítót az adott ügyfél, vagy a tárgyalt biztosítónál ma-

radt a következ® biztosítási id®szakban is. A törlések modellezése erre az információra

épült. A nyers adat körülbelül 770 000 rekordot és több mint 60 attribútumot tartalmaz,

ahol minden egyes rekord az állomány egy-egy szerz®d®jér®l, valamint annak biztosított

személygépjárm¶jér®l szolgáltat információt. Ebben a fejezetben az adatbázis szerkezetét,

f®bb változóit mutatom be.

Munkám els® lépése az adatok elemzése és feltérképezése volt. Az adatbázis tartal-

mazza a biztosító KGFB állományának évforduló napján a kötvények aktuális állapotát.

Az adatbázis változóit alapvet®en 3 kategóriába lehet sorolni:

1. a szerz®d®t jellemz® tulajdonságok, pl. az ügyfél kora, neme, lakóhelye stb.

16



2. a biztosított személygépjárm¶t jellemz® paraméterek, pl. a személygépjárm¶ telje-

sítménye, henger¶rtartalma, kora stb.

3. a biztosítási kötvény technikai adatai, pl. kockázat kezdet éve, évfordulós mozgás

stb.

A változókat meg lehet különböztetni aszerint is, hogy azok id®t®l függnek-e vagy nem.

Egyes változók, mint a gépjárm¶ teljesítménye, a szerz®d® irányítószáma nem változnak

az évek múlásával, viszont a szerz®d® kora, a szerz®dés kora, a Bonus Malus besorolás

el®re lépnek (vagy károkozás esetén vissza).

A modellezéshez az eredeti adatbázist több lépésben szükséges volt egyszer¶síteni,

transzformálni vagy kipótolni. A biztosítási szerz®dések adatainak rögzítésekor el®fordul-

hatnak pontatlanságok, amelyek kiugró vagy hiányzó értékként is megjelenhetnek, és ezek

modellezés esetén jelent®sen torzíthatják az eredményeket. A kérdéses rekordok kisz¶ré-

sére a változókat vizuális elemzéseknek vetettem alá, valamint változónként hiányzó érté-

keket kerestem. A változók értékkészletét - amennyiben lehetséges, minimális információ

veszteséggel - célszer¶ aggregálni az eredmények könnyebb értelmezhet®ségének kedvéért,

illetve számítástechnikai szempontból a memóriaigény csökkentésének érdekében. így pl. a

kategorikus változók esetén csoportokat képeztem, vagy némelyik numerikus változókból

kategorikusat készítettem. A következ®kben tekintsük át a legf®bb változókat.
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2.1.1. Ügyfél személyét jellemz® változók

Az adatbázis a szerz®d® legfontosabb adatait tartalmazta, de olyan formában, amely

alapján nem lehet az ügyfél személyére következtetni.

Változó Leírás

Szerz®dés azonosító Kategorikus

Területi csoport Kategorikus

Szerz®d® neme Kategorikus

Szerz®d® kora Kategorikus

Jogosítvány kora Kategorikus

2.1. táblázat. Szerz®d® személyét jellemz® változók.

Az alapadat tartalmazta az ügyfelek irányítószámait, amelyeket a könnyebb elemezhe-

t®ség és értelmezhet®ség érdekében magasabb aggregáltsági szint¶ kategorikus változóvá

transzformáltam. Az új változó az irányítószámkhoz tartozó települések jogállása alapján

került kialakításra:

Változó Leírás Eloszlás

1 Megyeszékhely, megyei jogú város 20.39%

2 F®városi kerület 16.80%

3 Megyei jogú város 2.77%

4 Város 29.73%

5 Nagyközség 4.46%

6 Község 25.85%

2.2. táblázat. Területi csoportok és eloszlásuk.

A területi csoportok eloszlása a 2.2 táblázatban láthatók. Az eloszlások alapján lát-

ható, hogy a szerz®d®k kb. 2/3-a városokban él.

A fér�ak és n®k aránya az állományban 2/3− 1/3, nem természetes személyek elvétve

találhatók.
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Fér� N® Nem természetes személy

Eloszlás 63.96% 30.89% 5.15%

2.3. táblázat. Szerz®d® neme szerinti eloszlás.

A szerz®d® kora valamint a jogosítvány kora változók a szerz®dés évforduló utáni

állapotára vonatkozik. Mindkét attribútum az eredeti adatbázisban numerikus változó-

ként szerepelt, melyeket kategorikus változókká transzformáltam. Ennek oka egyrészt a

könnyebb értelmezhet®ség volt, másrészt gondot okozott az is, hogy a nem természetes

személy szerz®d®k esetén nincs értelme életkorról és jogosítvány szerzésr®l beszélni, és

így az ® esetükben a kor nem értelmezhet® numerikus változóként, ami az elemzéseket

jelent®sen megnehezíti. Ezért mindkét esetben a korokat egyenl® gyakoriságú csoportokra

osztottam a decilisek mentén, így képezvén kategorikus változót bel®lük, ahol a nem ter-

mészetes személyek külön kategóriát alkotnak.

A nyers adatot is szükséges volt korrigálni ezen változók esetében. Ezekben az ese-

tekben a hiányzó adatokat a fent maradó adatok átlagával pótoltam, nagyságrendileg az

adatok kevesebb, mint 1%-t érintette.

Ügyfél kora szerinti eloszlás
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(a) Életkor szerinti megoszlás.

Ügyfél jogosítványának kora szerinti eloszlás

Ügyfél jogosítványának kora

G
ya

ko
ris

ág

0 20 40 60 80

0
20

00
0

60
00

0
10

00
00

(b) Jogosítvány kora szerinti megoszlás.

2.1. ábra. Ügyfél korának és jogosítvány korának megoszlásai természetes személy szerz®-

d®k esetén.
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2.2. ábra. Életkor szerinti megoszlás kategorizálva.
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2.3. ábra. Jogosítvány kora szerinti megoszlás kategorizálva.

20



2.1.2. A biztosítási kötvényt jellemz® adatok

A szerz®désekhez kapcsolódó legfontosabb változókat a 2.4 táblázat foglalja össze.

Változó Leírás

Státusz Indikátor

Szerz®dés kora Numerikus

Szerzési csatorna Kategorikus

Ügyfélszegmens Kategorikus

Bonus Malus évforduló el®tt Ordinális

Bonus Malus évforduló után Ordinális

Kár darab ki�zetés tárgyalt biztosítási évben Numerikus

Kármentes évek száma Dátum

Díj�zetés módja Kategorikus

Díj�zetés gyakorisága Kategorikus

Casco együttkötés-e Indikátor

Üzembentartó és tulajdonos személye megegyezik-e Indikátor

Konkurens biztosítók ajánlott állománydíja Numerikus

Tárgyalt biztosító évforduló el®tti állománydíja Numerikus

Tárgyalt biztosító évforduló után ajánlott díja Numerikus

Tárgyalt biztosító ajánlott díja hányadik legolcsóbb Ordinális

Tárgyalt biztosító által kínált indexmérték Numerikus

Biztosítók közti egyéb relatív viszonyt kifejez® változók Numerikus

2.4. táblázat. Biztosítási szerz®dést jellemz® változók.

A törlés modellezéshez egyik legfontosabb változó a státusz indikátor változó, amely

1-es értéket ad, ha évfodulón az adott szerz®dés törl®dött, és 0-t, ha a tárgyalt biztosítónál

maradt a szerz®d® a következ® biztosítási id®szakban is. Az adatban a töröltek aránya

lényegesen kisebb a nem törölteknél, és az adat ezen kiegyensúlyozatlansága miatt több

nehézség is felmerült a törlés-modellezésénél.
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Törölt Nem törölt

74.88% 25.12%

2.5. táblázat. Szerz®dések biztosítási évfordulóján történt® mozgásának eloszlása.

A kockázat kezdet éve változóból kalkuláltam az "Él® év" nev¶ változót, amely az

ügyfél évfordulóig kockázatban töltött idejét reprezentálja.

Kockázatban töltött évek

átlag 3.80

tapasztalati szórás 4.15

0%-os kvantilis 1

25%-os kvantilis 1

50%-os kvantilis 2

75%-os kvantilis 5

100%-os kvantilis 20

2.6. táblázat. Kockázatban töltött évek leíró statisztikái.

Értékesítési csatornák esetén szintén szükség volt magasabb szint¶ aggregációra, ahol

a következ® szempontok alapján csoportosítottam a csatornákat: egyrészt érdemes meg-

különböztetni a brókeri és saját függ® ügynöki csatornákat, hiszen az általuk szerzett

állományok min®sége is jelent®sen eltérhet. A brókerek közös jellemz®je, hogy az ügyfelek

érdekeit tartják szem el®tt, az ® megbízásukból dolgoznak, míg a bizosító függ® ügynökei

a biztosítóval állnak szerz®désben és az ® termékeit kínálják az ügyfeleknek. Másrészt cél-

szer¶ lehet különválasztani az internetes biztosítás közvetít®ket az "o�ine" csatornáktól,

hiszen szintén eltér® lehet a két típus ügyfélköre.
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Szerzési csatorna Eloszlás

O�ine bróker 19.70%

Online bróker 14.09%

O�ine függ® ügynök 56.32%

Online függ® csatornák 3.18%

Egyéb 6.70%

2.7. táblázat. Szerzési csatornák eloszlása.

Az állomány túlnyomórészt B10-es bonus malus fokozatú ügyfeleket tartalmaz, to-

vábbá magas arányban láthatóak az A0-ás ügyfelek.

M4 M2 A0 B2 B4 B6 B8 B10

Bonus Malus évforduló elott

BM

0
50

00
0

15
00

00
25

00
00

2.4. ábra. Biztosítási évforduló el®tti Bonus Malus.

Az adat tartalmazta a tárgyalt biztosító, valamint a piac többi szerepl®je által kínált

biztosítási díját az ügyfeleknek. Ezekb®l kalkuláltam több relatív viszonyt kifejez® vál-

tozót. Ilyen változó pl.: a tárgyalt biztosító díja és a piacon a szerz®d® által választható

legkedvez®bb díj hányadosa, illetve a tárgyalt biztosító által kínált díj és az el®z® évi

díjának hányadosa, vagy a tárgyalt biztosító által kínált díj piacon való rangsorszámát
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kedvez®ség szempontjából. A KGFB szerz®dések esetén a verseny er®sebb, mint bármely

más ágazatban, itt kiemelten számít, hogy egy biztosító mennyire tud kedvez® díjat kí-

nálni.

Tárgyalt biztosító díja/Piacon elérhet® legkedvez®bb díj

átlag 1.27

tapasztalati szórás 0.30

0%-os kvantilis 1

25%-os kvantilis 1.00

50%-os kvantilis 1.18

75%-os kvantilis 1.41

100%-os kvantilis 4.98

2.8. táblázat. A tárgyalt és piacon lév® többi konkurens biztosító által kínált díjakból

kalkulált változó leíró statisztikái.

Tárgyalt biztosító által kínált indexmérték

átlag 0.68

tapasztalati szórás 0.18

0%-os kvantilis 0.14

25%-os kvantilis 0.56

50%-os kvantilis 0.67

75%-os kvantilis 0.78

100%-os kvantilis 15.41

2.9. táblázat. A tárgyalt biztosító által indexált díjak mértékének leíró statisztikái.
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Tárgyalt biztosító helyezései

Helyezés

0
50

00
0

15
00

00
25

00
00

2.5. ábra. A tárgyalt biztosító helyezéseinek eloszlása a kínált díj kedvez®sége szerint.

Látható, hogy az els® négy helyezés az állomány több mint felét kiteszi.

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Eloszlás 24.52% 10.76% 9.47% 9.39% 9.26% 8.63% 7.88% 6.89% 5.47% 3.67% 2.27% 1.17% 0.5% 0.15%

2.10. táblázat. A tárgyalt biztosító helyezéseinek eloszlása a kínált díj kedvez®sége szerint.

2.1.3. A biztosított gépjárm¶vet jellemz® adatok

Változó Leírás

Henger¶rtartalom Kategorikus

Teljesítmény Kategorikus

Gyártmány Kategorikus

Járm¶ kora Numerikus

Üzemanyag Kategorikus

2.11. táblázat. A járm¶vet jellemz® változók.

A 2.11 táblázat összefoglalja a járm¶vekkel kapcsolatos technikai információkat. A telje-

sítmény és henger¶rtartalom változóknál a korábbiakhoz hasonlóan el®fordultak hiányzó
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értékek és outlierek, esetükben szintén alkalmaztam a korábban említett korrekciókat. Az

egyenl® gyakorisági osztályközöket esetükben a kvartilisek alapján képeztem.

[400_1248) [1248_1388) [1388_1595) [1595_8285]

A személygépjármu hengerurtartalma
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(a) Henger¶rtalom.
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A személygépjármu teljesítménye
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(b) Teljesítmény.

2.6. ábra. A személygépjárm¶vek henger¶rtartalmának és teljesítményének eloszlása.

A gépjárm¶ kora változó alapján látható, hogy a biztosított autók átlagosan 11 évesek,

és kis számban még veterán korú járm¶vek is megtalálhatók az állományban. Esetükben

szintén a decilisek mentén kategorizáltam.

Változó Leírás

átlag 11.21

szórás 6.47

0%-os kvantilis 1

25%-os kvantilis 6

50%-os kvantilis 10

75%-os kvantilis 15

100%-os kvantilis 111

2.12. táblázat. Járm¶ korának leíró statiszti-

kái.

Jármu kora szerinti eloszlás

Jármu kora
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2.13. táblázat. Járm¶ kora empirikus el-

oszlása.
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2.1.4. A változók és törlések kapcsolatának el®zetes vizsgálata

Az el®zetes elemzések során fontos a törlést, mint eseményt, a szerz®d®t leíró jellemz®inek

függvényében látni. Nem célom az adatbázis összes változójával bemutatni az eredménye-

ket, néhány érdekesebb esetet emelnék ki.

A 2.14 táblázat eredményei alapján elmondható, hogy a függetlenség a státusz és ezen

változók között elvethet®, és leger®sebb összefüggést a törlés/nem törlés kimenetelével a

szerzési csatorna mutat, de emellett a szerz®dés kora és jogosítvány kora is jelent®sebb

korrelációt jelez.

χ2 p-érték Cramer V

Területi csoport < 2.2 · 10−16 0.11

Díj�zetés módja < 2.2 · 10−16 0.11

Díj�zetés gyakorisága < 2.2 · 10−16 0.12

Szerz®d® neme < 2.2 · 10−16 0.02

Szerz®d® kora < 2.2 · 10−16 0.21

Jogosítvány kora < 2.2 · 10−16 0.22

Szerzési csatorna < 2.2 · 10−16 0.36

Évforduló el®tti Bonus Malus < 2.2 · 10−16 0.19

Járm¶ kora < 2.2 · 10−16 0.09

2.14. táblázat. Az évfordulós mozgás és kategorikus adatok közötti korreláció.

A numerikus adatok és státusz kapcsolatának vizsgálatára varianciaanalízist alkalmaz-

tam, melyek esetében a függetlenség szintén elvethet®.

ANOVA p-érték

Tárgyalt biztosító által kínált díj/Piacon kínált legolcsóbb díj 0.00397

Tárgyalt biztosító indexmértéke < 2.2 · 10−16

Kár darab ki�zetés < 2.2 · 10−16

2.15. táblázat. Variancia analízis eredményei.
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2.2. Állomány mozgás el®rejelzése

A következ®kben az egyes évekre el®rejelzett eredményeket fogom bemutatni. Az állo-

mányra 3 éves el®rejelzést készítettem, az els® lépés a kezdeti állapot alapján törlés mo-

dellezés volt, amelyet a nem törölt állományon alkalmaztam az 1. év végén. Ezt követ®en

az alapadatban a változók között fellelhet® korrelációk vizsgálata után szimuláltam új

szerz®dések kötését a tárgyalt biztosítóhoz.

2.2.1. Évfordulók szimulációja

A törölt események adatbázisban való alulreprezentáltsága miatt a hagyományos logit

modellezés helyett az 1.1 fejezetben bemutatott, ritka események modellezésére készült

korrigált logit modellt alkalmaztam.

Az els® lépés az adatbázis szelekciója volt. Ezt kétféle módszerrel tettem meg, így

két modell készült, melyek közül a jobban teljesít®t alkalmaztam a kés®bbiekben. A két

módszerben közös volt, hogy az összes 1-es státuszú meg�gyelést kiválasztottam, hiszen

annál több információt tartalmaz a modell a törlésekr®l, minél nagyobb számú meg�gye-

lés van róluk. A különbség az évfordulón nem törölt meg�gyelések kiválasztásában volt.

A tárgyalt biztosítónál maradt meg�gyelésekb®l a biztosítási szerz®dést törölt szerz®d®k-

kel azonos mennyiség¶t választottam, hiszen minden további 0-s ezen túl már a törlések

információ tartalmából venne el. Az els® modellben az él® szerz®dések meg�gyeléseib®l

viszatevés nélküli mintavételezéssel választottam ki a kell® mennyiséget, így készítve az

almintát, amin a modellt építettem. A másik módszer az volt, hogy a magyarázó változók

alapján szegmentálva szelektáltam 0-s almintát. Ehhez megvizsgáltam az egyes magya-

rázó változók kapcsolatát a törlésekkel, és amennyiben valamely kategóriánál magasabb

volt a töröltek aránya, annak mentén generáltam almintát. A logit modelleket a súlyozás

módszerével készítettem R-ben a [18] csomag Relogit függvény alkalmazásával.
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Átutalás Csekk Egyéb Lehívás

Díjfizetés módja és évfordulós törlések kapcsolata
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(a) Díj�zetés módja és törlések kapcsolata.
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(b) Díj�zetés gyakorisága és törlések kapcsolata.
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(c) Ügyfél kora és törlések kapcsolata.
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(d) Jogosítvány kora és törlések kapcsolata.

bróker offline bróker online egyéb saját online csatorna
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(e) Értékesítési csatorna és törlések kapcsolata.

2.7. ábra. Egyes változók megoszlása törlés-nem törlés szerint megbontva.

Ezek alapján a 2. modell 0 státuszú rekordjait az online bróker értékesítési csator-
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nán keresztül szerzett, 17 − 35 életév közötti, negyedévente csekkel �zet®, 1 − 20 éves

jogosítvánnyal rendelkez® ügyfelek közül választottam ki véletlen módon.

A modellek elkészítése után alkalmaztam ®ket a teljes állományon. Megvizsgáltam

az eredményeket 3 valószín¶ségi küszöbérték mellett: a kiindulási érték a standard 0.5

volt, azonban mivel elég magas másodfajú- és viszonylag jó els®fajú hibával rendelkeztek

a modellek, csökkentettem a küszöbértéket, tekintve, hogy a törölt szerz®dések ponto-

sabb besorolása volt a f® cél. Végül 0.3-as küszöbértéket választottam, annál alacsonyabb

küszöbértékek mellett az els®fajú hiba is magas volt. Az egyes küszöbértékek melletti

konfúziós mátrixok alább láthatók.

1. modell 2. modell

Megy�gyelt értékek

El®rejelzett értékek Nem törölt Törölt Nem törölt Törölt

Nem törölt 538 955 128 438 537 307 135 081

Törölt 38 640 65 347 40 288 58 704

2.16. táblázat. A modellek konfúziós mátrixai 0.5 küszöbérték mellett. Az 1. modell els®-

fajú hibájának mértéke 6.69%, a másodfajú hibája viszont magas, 66.28%. A 2. modell

hasonló értékeket mutat, alig magasabb els®fajú hibával (6.98%) és másodfajú hibával

(69.7%).

1. modell 2. modell

Megy�gyelt értékek

El®rejelzett értékek Nem törölt Törölt Nem törölt Törölt

Nem törölt 515 677 107 680 496 779 107 579

Törölt 61 918 86 105 80 816 86 206

2.17. táblázat. A modellek konfúziós mátrixai 0.4 küszöbérték mellett. Az 1. modell el-

s®fajú hibája 10.71%, másodfajú hibája 55.57%. A 2. modell els®fajú hibája: 13.99%,

másodfajú hibája: 55.51%.
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1. modell 2. modell

Megy�gyelt értékek

El®rejelzett értékek Nem törölt Törölt Nem törölt Törölt

Nem törölt 470 136 82 758 427 089 79 139

Törölt 107 459 111 027 150 506 114 646

2.18. táblázat. A modellek konfúziós mátrixai 0.3 küszöbérték mellett. Az 1. modell esetén

az els®fajú hiba mértéke 18.6%, a másodfajú hiba 42.71%. A 2. modell esetén 26.06% az

els®fajú hiba, 40.84% a másodfajú hiba.

A két modell közül az 1. modellt választottam a törlések modellezésére, mert bár

enyhén rosszabbul találja el a törölt szerz®déseket, de az él® szerz®dések esetén lényegesen

jobban teljesít. A logit modellek teljesítményét tipikusan az AUC számok mutatja meg,

melyek alapján mindkét modell elfogadható.

1. modell 2. modell

AUC 0.7571363 0.7264153

2.19. táblázat. A modellek AUC (Area Under Curve) értékei 0.3 küszöbérték mellett.

A következ® lépés a kiinduló állomány új szerz®déseinek szimulációja volt, melyeket

a [16] csomag segítségével hoztam létre R proramozási környezetben. Mivel az új szer-

z®désekr®l, valamint a piacon történ® átkötésekr®l nem áll rendelkezésre információ, így

a MABISZ által publikált kampány adatokból [9] indultam ki: ez alapján 2011 január

1-jén ≈ 1 000 000 db, 2012-ben ≈ 700 000 db és 2013-ra már csak ≈ 400 000-en váltottak

biztosítót. Ez a csökkenés az új törvényi el®írásoknak volt köszönhet®, hiszen ezekben az

években az ügyfelek már nem csak január 1-jei évfordulóra köthettek KGFB-t. A szakdol-

gozatban évközi KGFB állományt �gyelmen kívül hagytam, csak a január 1-es állományt

szimuláltam.

A szimulációk összefüggési struktúráját az alap adat biztosította. A korrelált valószín¶-

ségi változók szimulációjának el®feltétele, hogy a korrelációs mátrix pozitív szemide�nit.
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Azonban, ha numerikus változókon kívül kategorikus vagy ordinális változók korrelációját

is tartalmazza a mátrix, nem minden esetben teljesül az el®bbi feltétel. Ez gyakori prob-

léma például a pénzügyben részvények korrelációjának vizsgálatakor is. A problémával

[6] cikk foglalkozott részletesebben, és az abban bemutatott algoritmus R-beli implemen-

tációját (nearPD, [19] csomag) alkalmaztam a mátrixok korrigálására. Az algoritmus a

közelítend® (tipikusan valamely korrelációs vagy kovariancia) mátrixhoz leghasonlóbb po-

zitív szemide�nit mátrixot állítja el® a legkisebb négyzetek elve alapján.

Az alap adatban tehát ismertek voltak a felmondott szerz®dések. Az új szerzés el®-

állításához 1 000 000 db szerz®dést szimuláltam, melyek a piacon átköt® szerz®déseket

reprezentálták. Az adatállomány méretéb®l, illetve a piacon felmondott szerz®dések da-

rabszámából 20%-os részesedést tételeztem fel, így 200 000 szerz®dést választottam ki

véletlenszer¶en, amelyben az eredeti adatban található díjak szerinti helyezések eloszlását

megtartottam.

Az alap adat kárain Poisson regressziót alkalmazva modelleztem a károk darabszámát,

mellyel az aktuális év kárdarabszámát jeleztem el®re. A Poisson regresszió a GLM spe-

ciális esete log-link függvénnyel és Poisson eloszlású kimenettel [11]. A modell változóit

stepwise módszerrel választottam ki, melyek között szerepelt a Bonus Malus, a gépjárm¶

henger¶rtartalma, teljesítménye, hajtás típusa és kora, az értékesítési csatorna, melyen

keresztül érkezett, a díj�zetés jellemz®i, ügyfél kora, továbbá azok az információk, hogy

Cascoval együtt kötötték-e a KGFB szerz®dést, és hogy az üzembentartó és a tulajdonos

személye megegyezik-e. A kárdarabszám modellt minden évre újra építettem, az aktuális

évet megel®z® év el®rejelzett kárait bekövetkezettként �gyelembe véve.

Az els® évfordulóhoz szükséges volt léptetni a különböz® korokat reprezentáló válto-

zókat, a modellezett kárdarabszámok ismeretében a Bonus Malust és a kármentes évek

számát, továbbá a kockázatban töltött évek számát. A két adat összefésülésével elkészült

az els® évfordulós állomány, melyen több szcenáriót is készítettem.
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Els® évforduló

Érdemes megvizsgálni, hogy az évfordulós törlés mennyire érzékeny a konkurencia díjak

növekedésére/csökkenésére, illetve a tárgyalt biztosító díjváltozásaira.

Törlések száma Törlések aránya

Bázis 140 857 18.11%

Konkurencia 10%-os díjemelés 137 317 17.66%

Konkurencia 10%-os díj csökkentés 145 754 18.74%

Konkurencia 20%-os díjemelés 134 847 17.34%

Konkurencia 20%-os díj csökkentés 152 883 19.66%

Tárgyalt biztosító 10%-os díjemelés 145 287 19.84%

Tárgyalt biztosító 10%-os díj csökkentés 134 226 18.74%

Tárgyalt biztosító 20%-os díjemelés 150 195 19.31%

Tárgyalt biztosító 20%-os díj csökkentés 133 955 17.22%

2.20. táblázat. Az els® évforduló el®rejelzett törlési arányai különböz® szcenáriók mel-

lett. A bázis szcenárió a nyers törléseket mutatja be, amely csak az egyes paraméterek

léptetéséb®l fakadó változásokat tartalmazza, és feltételezi, hogy a piaci szerepl®k nem

módosítanak a díjakon.

A 2.20 táblázat szemlélteti, hogy a kiinduló állományon épített törlési modell el®re-

jelzései alapján hogyan alakulnak a felmondások a 777 595 db kockázatban lév® KGFB

szerz®dés állományán. A bázis szcenáriótól a többi kimenetel az egyes biztosítók piaci

viselkedése alapján tér el. A kimenetelek szempontjából lényegi különbséget okozott a

tárgyalt biztosító és a konkurencia díjai egymáshoz viszonyított pozícionálódása. Azt az

egyszer¶sít® feltevést alkalmaztam, hogy a konkurencia díjváltozása együtt mozog, tehát

mindegyik szerepl® ugyanolyan arányban emel vagy csökkent díjat. A várakozásoknak

megfelel®en a törlések érzékenyek a tarifa módosításokra: ha díjat csökkent a konkuren-

cia, többen mondják fel a szerz®désüket a tárgyalt biztosítónál, fordított esetben pedig

éppen az ellenkez®je teljesült. Az ügyfelek a modell szerint másképpen reagálnak arra,

33



ha a tárgyalt biztosító emel, vagy ha a konkurencia csökkent díjat. Az ügyfelek kevésbé

érzékenyek a konkurencia díjcsökkentésére, aminek oka lehet például márkah¶ség, vagy

adott esetben némileg alacsonyabb konkurencia által kínált díj nem éri meg számukra a

felmondással járó fáradozásokat.

A következ® két évet két irányba ágaztattam el. Megvizsgáltam, hogy hogyan alakul

az állomány, ha a tárgyalt biztosító minden évben 20%-kal emeli a díját, illetve ha ugyan-

ezzel a mértékkel csökkenti. A szimulált új állományon kopást feltételeztem, de a [9] által

bemutatottnál enyhébbet állítottam be: 2. évben 180 000 db új szerz®dést választttam ki

a 700 000-b®l, 3. évben 140 000 db-ot a 400 000-b®l. A törlési modelleket minden évben

minden szcenárióra újraépítettem.

Az els® szcenárió (20% díjemelés a tárgyalt biztosító részér®l) alapján a szerz®dést

felmondók aránya 19.31%. Alapvet®en elmondható, hogy els®sorban �atalok mondták fel

a KGFB szerz®déseiket. Ez részben betudható annak, hogy a �atalabb korosztályban

maga a Bonus Malus fokozat is magasabb a korból fakadóan, emiatt magasabb díjat is

kaphatnak. Másfel®l ez a korosztály sokkal inkább fogékonyabb az online összehasonlító

oldalak használatára, ami még jobban élesíti a piacon a versenyt. Ez látható a törlések

értékesítési csatorna szerinti megbontásából is. Szintén meg�gyelhet® magasabb arányú

törlés az újonnan szerz®dést kötöttek körében, melyeknek jelent®s részét a �atalok teszik

ki. Ezekre az ügyfélcsoportokra jellemz®, hogy a díj�zetés módja többnyire csekkel és/vagy

lehívással történik. A többi adatra vonatkozó ábra megtalálható a függelékben.
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2.8. ábra. Életkor és törlések kapcsolata els® szcenárió esetén.
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2.9. ábra. Életkor és törlések kapcsolata második szcenárió esetén.

Második évforduló

A második szimulált évfordulón a 20%-os díjemelés szcenárió szerint 807 400 db szerz®dés

volt, ebb®l a töröltek száma a 2.21 táblázatban látható. A 20%-os csökkentés esetén már

823 640 db szerz®dés adatán vizsgálhatjuk a törléseket. Mindkét szcenárió esetén csökkent

a törlések aránya az els® évfordulóhoz képest 4 − 5%-kal, egymáshoz viszonyítva pedig
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megmaradt az alacsonyabb törlési arány a díjcsökkentés javára.

Az alapvet® tendencia a változók mentén megmaradtak, legfeljebb arányaikban térnek

el egymástól. A kockázatban töltött évek száma szerint a 20%-os díjcsökkentés esetén f®leg

az 1 éves szerz®désekre korlátozódnak a törlések, míg a díjemeléses szcenárióban a 2− 3

éves kötvényekkel rendelkez®k is töröltek. Az els® szcenárióban némileg magasabb törlést

�gyelhetünk meg a B10-es kategóriákban is, tehát a díjemelésre az id®sebb korosztály is

érzékeny. Díjemelés esetén az online csatornák állományán is jobban töröltek, továbbá a

díjemelésre továbbra is a �atalabb korosztály érzékenyebb.

Törlések száma Törlések aránya

Bázis 113 838 14.10%

Konkurencia 10%-os díjemelés 110 522 13.69%

Konkurencia 10%-os díj csökkentés 120 210 14.89%

Konkurencia 20%-os díjemelés 108 186 13.40%

Konkurencia 20%-os díj csökkentés 131 223 16.25%

Tárgyalt biztosító 10%-os díjemelés 119 421 14.79%

Tárgyalt biztosító 10%-os díj csökkentés 110 229 13.65%

Tárgyalt biztosító 20%-os díjemelés 126 912 15.72%

Tárgyalt biztosító 20%-os díj csökkentés 107 105 13.27%

2.21. táblázat. Els® szcenárió � második évforduló törlések aránya.
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Törlések száma Törlések aránya

Bázis 107 640 13.05%

Konkurencia 10%-os díjemelés 104 412 13.51%

Konkurencia 10%-os díj csökkentés 111 788 12.64%

Konkurencia 20%-os díjemelés 101 930 12.38%

Konkurencia 20%-os díj csökkentés 117 941 14.32%

Tárgyalt biztosító 10%-os díjemelés 111 298 13.51%

Tárgyalt biztosító 10%-os díj csökkentés 104 110 12.64%

Tárgyalt biztosító 20%-os díjemelés 115 632 14.04%

Tárgyalt biztosító 20%-os díjcsökkenés 100 785 12.24%

2.22. táblázat. Második szcenárió � második évforduló törlések aránya.
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2.10. ábra. Bonus Malus és törlések kapcsolata.
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2.11. ábra. Bonus Malus és törlések kapcsolata.
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2.12. ábra. Értékesítési csatornák és törlések kapcsolata.
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bróker offline bróker online egyéb függő ügynök offline saját online csatorna

Értékesítési csatornák és évfordulós törlések kapcsolata

Értékesítési csatornák

Nem törölt
Törölt

   
  0

10
00

00
30

00
00

50
00

00

2.13. ábra. Értékesítési csatornák és törlések kapcsolata.

Harmadik évforduló

A harmadik szimulált évfordulón már jelent®s eltérés volt az állomány darabszámában.

Els® szcenárió esetén 830 488 darab szerz®dést �gyelhettünk meg, a második szcenárió

esetén 862 855 darabot. A 3. évfordulóra az M3 és B3 besorolások közé es® ügyfelek száma

jelent®sen lecsökkent, azaz a károkozók és �atal vezet®k töröltek a legmagasabb arányban.

A harmadik évre az online brókeri csatorna állománya teljesen elkopott.

Törlések száma Törlések aránya

Bázis 102 382 12.48%

Konkurencia 10%-os díjemelés 99 583 12.14%

Konkurencia 10%-os díj csökkentés 103 499 12.61%

Konkurencia 20%-os díjemelés 96 833 11.80%

Konkurencia 20%-os díj csökkentés 104 690 12.76%

Tárgyalt biztosító 10%-os díjemelés 103 419 12.60%

Tárgyalt biztosító 10%-os díj csökkentés 99 260 12.10%

Tárgyalt biztosító 20%-os díjemelés 104 243 12.70%

Tárgyalt biztosító 20%-os díj csökkentés 95 525 11.64%

2.23. táblázat. Els® szcenárió � harmadik évfordulós törlések aránya.
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Törlések száma Törlések aránya

Bázis 96 508 11.18%

Konkurencia 10%-os díjemelés 93 279 10.81%

Konkurencia 10%-os díj csökkentés 97 951 11.35%

Konkurencia 20%-os díjemelés 90 363 10.47%

Konkurencia 20%-os díj csökkentés 100 137 11.61%

Tárgyalt biztosító 10%-os díjemelés 97 797 11.33%

Tárgyalt biztosító 10%-os díj csökkentés 92 926 10.77%

Tárgyalt biztosító 20%-os díjemelés 99 294 11.51%

Tárgyalt biztosító 20%-os díj csökkentés 88 9875 10.10%

2.24. táblázat. Második szcenárió � harmadik évfordulós törlések aránya.

A várakozásknak megfelel®en a 3 éven keresztül tartó folyamatos 20%-os díjcsökkentés

jelent®sen kisebb arányú törlést eredményezett, viszont az emelés és csökkentés mértéke

nem szegmentálta jelent®sen az ügyfelek körét, jórészt az ugyanolyan jellemz®kkel rendel-

kez® biztosítottak mondták fel a szerz®déseiket: �atal, alacsony Bonus Malus fokozattal

rendelkez®, nem hosszú ideje a biztosítónál szerz®désben álló ügyfelek kötöttek át. A

módszer ezért természetesen nem elegend® összetettebb állománytisztításra, viszont érzé-

kenység vizsgálatra megfelel®, amennyiben piaci részesedést szeretne egy biztosító növelni,

és el®rejelezni állományának változását.
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Összegzés

Szakdolgozatomban egy biztosító 2010. január 1-jei KGFB állományának valós adata alap-

ján készítettem annak jöv®beli mozgásáról el®rejelzéseket, szimulációs módszerek alkalma-

zásával. A biztosítási kötvények felmondását modelleztem, és újonnan kötött szerz®dése-

ket szimuláltam, az 1. fejezetben bemutatott elméleti összefoglalók eredményei alapján.

A törlési modellek készítéséhez a törölt események alulreprezentáltsága miatt a klasszikus

logit modellek helyett a ritkán bekövetkez® jelenségek adatára speciális, korrigált logisz-

tikus regressziót alkalmaztam. A törlés modellt minden évben újraépítettem az aktuális

adaton. A károk darabszámának modellezéséhez Poisson regressziót alkalmaztam, minden

évre külön kalkulálva. Az új szerz®dések szimulációja során összefügg® diszkrét véletlen

változókat generáltam az alapadatban található összefüggési struktúra alapján.

Az állomány mozgásának el®rejelzését 3 évfordulóra készítettem el, évközi KGFB ál-

lományt �gyelmen kívül hagyva. Két alapesetet futtattam végig: a tárgyalt biztosító 3

éven keresztül minden évfordulóján 20%-kal magasabb tarifát hirdet az el®z® évinél, vala-

mint ennek ellenkez®jeként, mind a 3 évben 20%-kal díjat csökkent. Az alapeseteken kívül

minden évre megvizsgáltam egyéb kimeneteleket is, így a konkurencia díjak csökkenésé-

vel/emelkedésével járó törlések arányát is, valamint a tárgyalt biztosító egyéb mértékben

történ® díjváltoztatását is.

Az érzékenység vizsgálat eredménye szerint mindkét szcenárió esetén els® sorban a �a-

tal, alacsony Bonus Malus fokozatú, viszonylag rövid ideje kockázatban álló, online brókeri

csatornán érkez® ügyfelek törl®dtek. Ennek oka lehet, hogy a �atalabb generáció alacso-

nyabb Bonus Malus besorolás mellett jelent®sen magasabb díjat �zethet, így érzékenyebb

a piac változásaira, valamint tudatosabbak is lehetnek, jobban kihasználják az internet
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adta piac-összehasonlítási lehet®ségeket. A várakozásoknak megfelel®en díjemelések esetén

magasabb törlési arányok �gyelhet®k meg.
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2.14. ábra. Kockázatban töltött évek és törlések kapcsolata � els® évforduló, els® szcenárió.
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2.15. ábra. Kockázatban töltött évek és törlések kapcsolata � els® évforduló, második

szcenárió.
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Évforduló utáni Bonus Malus és évfordulós törlések kapcsolata
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2.16. ábra. Bonus Malus és törlések kapcsolata � els® évforduló, els® szcenárió.
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2.17. ábra. Bonus Malus és törlések kapcsolata � els® évforduló, második szcenárió.
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2.18. ábra. Értékesítési csatornák és törlések kapcsolata � els® évforduló, els® szcenárió.
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2.19. ábra. Értékesítési csatornák és törlések kapcsolata � els® évforduló, második szcená-

rió.
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2.20. ábra. Díj�zetési gyakoriság és törlések kapcsolata � els® évforduló, els® szcenárió.
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2.21. ábra. Díj�zetési gyakoriság és törlések kapcsolata � els® évforduló, második szcenárió.
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2.22. ábra. Díj�zetés módja és törlések kapcsolata � els® évforduló, els® szcenárió.
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2.23. ábra. Díj�zetés módja és törlések kapcsolata � els® évforduló, második szcenárió.
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2.24. ábra. Kockázatban töltött évek és törlések kapcsolata � második évforduló, els®

szcenárió.
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2.25. ábra. Kockázatban töltött évek és törlések kapcsolata � második évforduló, második

szcenárió.
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2.26. ábra. Díj�zetési gyakoriság és törlések kapcsolata � második évforduló, els® szcenárió.
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2.27. ábra. Díj�zetési gyakoriság és törlések kapcsolata � második évforduló, második

szcenárió.
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Átutalás Csekk Egyéb Lehívás
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2.28. ábra. Díj�zetés módja és törlések kapcsolata � második évforduló, els® szcenárió.
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2.29. ábra. Díj�zetés módja és törlések kapcsolata � második évforduló, második szcenárió.
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[17_31) [31_35) [35_41) [41_46) [46_51) [51_55) [55_58) [58_63] [63_69) [69_] Nem_term_szemely

Ügyfél életkora és évfordulós törlések kapcsolata
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2.30. ábra. Életkor és törlések kapcsolata � második évforduló, els® szcenárió.
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2.31. ábra. Életkor és törlések kapcsolata � második évforduló, második szcenárió.
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2.32. ábra. Kockázatban töltött évek és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, els®

szcenárió.
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2.33. ábra. Kockázatban töltött évek és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, második

szcenárió..
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2.34. ábra. Bonus Malus és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, els® szcenárió.
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2.35. ábra. Bonus Malus és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, második szcenárió.
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bróker offline bróker online egyéb függő ügynök offline saját online csatorna
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2.36. ábra. Értékesítési csatornák és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, els® szce-

nárió.

bróker offline bróker online egyéb függő ügynök offline saját online csatorna

Értékesítési csatornák és évfordulós törlések kapcsolata

Értékesítési csatornák

Nem törölt
Törölt

   
  0

10
00

00
30

00
00

50
00

00

2.37. ábra. Értékesítési csatornák és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, második

szcenárió.
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2.38. ábra. Díj�zetési gyakoriság és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, els® szce-

nárió.
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2.39. ábra. Díj�zetési gyakoriság és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, második

szcenárió.
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Átutalás Csekk Egyéb Lehívás
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2.40. ábra. Díj�zetés módja és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, els® szcenárió.
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2.41. ábra. Díj�zetés módja és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, második szcená-

rió.
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[17_31) [31_35) [35_41) [41_46) [46_51) [51_55) [55_58) [58_63] [63_69) [69_] Nem_term_szemely
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2.42. ábra. Életkor és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, els® szcenárió.
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2.43. ábra. Életkor és törlések kapcsolata � harmadik évforduló, második szcenárió.
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