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Versicherungen, bei welchen die Versicherungssummen Funktionen 
der Prámienreserve sind. 

Der Verf. móchte liber diese noch wenig verbreitete Methode 
berichten und ihre Anwendungsmóglichkeiten an Hand folgender, 
fur die Praxis wichtigen Probléme aufzeigen: 

1. Die Zuschlagsprámien fur anormale Risiken. 
2. Die Náherungsmethoden bei der Prámienberechnung in der 

In validen versicherung. 
3. Die Bemessung der Ruckkaufswerte. 
4. Die Berechnung der Prámien bei Versicherungen auf zwei 

Leben. 
5. Die Steffensen'schen Ungleichungen. 
6. Die Kontributionsformeln in der Theorie der Gewinn-

beteiligung. 
7. Die Náherungsmethoden bei Ánderungen des ZinsfuBes. 

O některých hodnotách* důchodů pro více životů. 
Dr. V. Lenz, Praha,. 

Hodnota jednotkového důchodu pro skupinu osob x, y, z, . . . 
za předpokladu, že dekrementní tabulka žijících osob jest spojitou 
funkcí věku a tudíž má v celém oboru derivace a jest schopna inte
grace a rovněž intensita úmrtnosti a intensita úrokovací d jsou 
spojitými funkcemi času, jest vyjádřena výrazem 

t 

—f(£vx + u+*)du 
— °° 0 

a(x, y,z, . . .) = fe át. 
o 

Hodnoty důchodů, jichž výše jest závislá na čase U n a věku 
po případě na životě osob dané skupiny, možno vyjádřiti výrazem 

t 
— f(Zf*x+u+ů)du 

a (x, y,z, . . ., <p) =f<p (x, y,z,...,t)e ° át, (1) 
o 

při čemž výplatní funkce q?(x, y,z, . . ,,t) jest spojitou funkcí 
času t a stanoví zákon výplaty důchodu. 

Pomocí tohoto vyjádření možno snadno ukázati, že vztahy 
mezi hodnotami důchodů pro více životů odvozené na cestě ele
mentární platí také pro hodnoty důchodů spojitých. 

Pro skupinu tří osob (x, y, z) hodnota důchodu, který jest 
vyplácen dvojici (y, z) pokud jsou obě tyto osoby na živu po smrti 
osoby (x)i jest 
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— f(ux+u+fly + u + Llz + u+d)áu 

. 0 0 J 

ax\yZ = fjux+tay+t:z+te dt. 
o 

Tuto hodnotu možno psáti 
t 

— f(flx+u+tiy+u+fz+u+d)áu 

oo J 

ax\yZ = f(pix+t + l*y+t + f*z+t + <5) ay+t:z+t e fa + 

-AA-a j+w + A-iz+tt+A-ž+tí + ^ d " 
oo J 

— /( ,%+í + \*>z+t + (5) dy+tx+te dt. 
o 

Hodnotu menšence stanovíme integrací per partes 

-\(fлx+u+uy + u+uz + u+ð)du 

ay+t:z+tЄ + 

(x—f(/*x+u+Py+u+uz+u+6)áu 

+ / « d%+t:2+-
o 

a po dosazení dostáváme 
— — ^T, , , cN — day+t:z+t\ 
ax\yz = ayz— \ (jLiy+t + t*z+t + o) %+t.z+í -• I* 

- f c dí 

-fďx+u+ľy+u+Vz+u+Wu 

x.e dí. 
Z diferenciální rovnice pro dva životy jest patrno, že hodnota 
výrazu v hranaté závorce jest rovna 1 a tudíž 

ax\yZ = ayz axyz. 
Podobné úvahy lze provésti velice snadno pro více životů. 

Na vyjádření (1) možno také s výhodou použíti první věty 
o střední hodnotě integrálu 

b b 
f (p(t) \p(ť) dt = q?(n) f y)(t) dt, 
a a 

neboť pro vhodně volené n jest 
a (x, y,z, . . ., (p) = (p(x, y,z, . . ., n) a (x, y,z, . . .). 
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