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Sekce 6.

Section 6.

Přibližné metody pro výpočet reserv pojistného.
Dr. Josef Bílý, Praha.

Metodami těmito určuje se přibližná hodnota výrazů tvaru
S Hzuz, vyskytujících se při výpočtu reserv pojistného, při čemž Hz
značí úhrn kapitálu resp. prémie skupiny osob stejného dosaženého
stáří z a stejného dalšího trvání pojištění Q (pro Q -> co obdrží se
doživotní pojištění na úmrtí) a uz značí t . zv. ,,valuační faktor",
t. j . Az~\ resp. az~\. Přibližné metody spočívají na přibližném
vyjádření valuačního faktoru potenční řadou neb jinak, při čemž
buď a) určují se koeficienty rozvoje nebo b) určí se střední hod
nota [u] valuačního faktoru ve vzorci
SHzuz = [u] SHZ.
Při metodách sub a) klade se
uz = Ux9+s = a 0 + a^ + a2 f2 + . . .,
takže
SHzuz =-a0SHz
+ a1S£Hz + a2SŠ*Hz
+ ...
Při jedné metodě Henryho používá se tří členů potenční řady, při
druhé jen dvou, ale věkový interval rozdělí se na dva, při metodě
Trachtenbergově užívá se rovněž lineárního vyjádření (při výpočtu
koeficientů nenásobí se však rovnice pro valuační faktory ,,vahami",
t. j . kapitálem neb prémií, jako při metodách Henryho), při metodě
Woolhouseově předpokládá se v určitých intervalech AZ) az kon
stantní zaokrouhlené. Všechny tyto metody jsou aplikovány pro
výpočet reserv doživotního pojištění na úmrtí.
Při metodách sub b) klade se
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kde m, značí i-tý moment kolektivu Hz kolem x. Z těchto metod
používá se při pojištění smíšeném [u] == ux , přibráním dalšího
členu lze výhodně použíti metody při výpočtech reserv pro doži
votní pojištění na úmrtí.
Při použití vyjádření axň\ = #» + ^c~ obdrží se metoda
Lidstonova.
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