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Метод максимальної вiрогiдностi

Досить простий метод утворення оцiнок невiдомого параметра
запропонував Р. Фiшер, припустивши, що в експериментi
спостерiгають тi данi, якi вiдповiдають параметру, при якому
ймовiрнiсть спостерiгати цi данi максимальна.
Нехай X = (X1, . . . ,Xn) – повторна вибiрка iз генеральної
сукупностi з функцiєю розподiлу Fθ(x) та щiльнiстю розподiлу
fθ(x), θ ∈ Θ, а x = (x1, . . . , xn) – спостереженi значення вибiрки
X.

Функцiя вiрогiдностi
Функцiю

L = L(θ, x) = fθ(x1) . . . fθ(xn) (1)

називають функцiєю вiрогiдностi.
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Для дискретних в.в., якi набувають значення в множинi
{x1, . . . , xn} з розподiлами fθ(x) = P(Xi = x), функцiя
вiрогiдностi має вигляд

L = L(θ, x) = fθ(x1) . . . fθ(xn).

ОМВ
Оцiнкою максимальної вiрогiдностi параметра θ ∈ Θ називають
значення параметра, при якому функцiя вiрогiдностi L набуває
найбiльшого значення.
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Часто функцiя L досягає максимуму у внутрiшнiй точцi
множини Θ i є диференцiйованою. Оскiльки функцiя ln L при
даних значеннях вибiрки X1 = x1, . . . ,Xn = xn досягає свого
максимуму в тiй самiй точцi, що й функцiя L, то для
знаходження оцiнки максимальної вiрогiдностi можна
розв’язати рiвняння вiрогiдностi

∂ ln L

∂θ
= 0

та вибрати серед коренiв такi, для яких матриця(
∂2 ln L

∂θi∂θj

)
буде вiд’ємно визначеною.
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ОМВ є асимптотично незмiщеною та конзистентною.

Принцип iнварiантностi

Якщо функцiя a(θ) : Θ→ Q ⊆ Rd є взаємно однозначною, а θ̂n

– ОМВ параметра θ ∈ Θ, то ân = a(θ̂n) буде ОМВ для a(θ). Цей
простий принцип утворення оцiнок максимальної вiрогiдностi
функцiй вiд параметрiв називають принципом iнварiантностi.
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Приклад

Нехай X = (X1, . . . ,Xn) – повторна вибiрка з логнормального
розподiлу LN(θ1, θ

2
2). Оскiльки lnXi ∼ N(θ1, θ

2
2), то ОМВ

параметрiв θ1 та θ22 мають вигляд

θ̂1n =
1

n

n∑
i=1

ln xi , θ̂
2
2n =

1

n

n∑
i=1

(ln xi − θ̂1n)2.
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Оскiльки

EX1 = m1 = exp

{
θ1 +

θ22
2

}
,DX = µ2 = m2

1(exp{θ22} − 1),

то ОМВ математичного сподiвання m1 та дисперсiї µ2
логнормального закону згiдно з принципом iнварiантностi
мають вигляд

m̂1n = exp{θ̂1n +
θ̂22n
2
}

=

(
n∏

i=1

xi

) 1
n

exp{ 1

2n

n∑
i=1

(ln xi −
1

n

n∑
i=1

ln xi )
2},

µ̂2n = m̂2
1n

(
exp

{
1

n

n∑
i=1

(ln xi −
1

n

n∑
i=1

ln xi )
2

}
− 1

)
.
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Вправа
В.в. Y має розподiл Пуассона з параметром θ, але накладено
обмеження на те, що нульова кiлькiсть подiй не може вiдбутися.
Розподiл Y називають усiченим в нулi розподiлом Пуассона.
i) Покажiть, що закон розподiлу Y має вигляд

P(Y = y) =
θye−θ

y !(1− e−θ)
, y = 1, 2, . . .

ii) Знайти EY .
iii) Нехай X = (X1, . . . ,Xn) є повторною вибiркою з усiченого в

нулi розподiлу Пуассона. Покажiть, що ОМВ параметра θ
можна визначити, як розв’язок такого рiвняння:
X̄ − θ − θe−θ

1−e−θ = 0, причому ОМВ спiвпадає з оцiнкою
методом моментiв.
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Вправа

Нехай X = (X1, . . . ,Xn) є повторною випадковою вибiркою з
рiвномiрного розподiлу на iнтервалi [−θ, θ], де θ – невiдоме
додатне число. Зроблена вибiрка розмiру 5 дала такi значення:
0,87; −0, 43; 0,12; −0, 92 та 0, 58.
i) Побудуйте ескiз графiка функцiї вiрогiдностi L(X; θ)

вiдносно θ для цiєї вибiрки.
ii) Вкажiть значення оцiнки максимальної вiрогiдностi θ.
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Вправа
Актуарiй порадив застосовувати наступну щiльнiсть розподiлу
величини позовiв як модель для певного типу позовiв:
f (x ; θ) = x2

2θ3
exp

{
− x
θ

}
, x > 0, θ > 0.

i) Обчислiть EX , EX 2 та EX 3.
ii) Нехай X = (X1, . . . ,Xn) – повторна випадкова вибiрка iз n

величин позовiв. Знайдiть оцiнку максимальної вiрогiдностi
параметра θ та покажiть, що вона є незмiщеною.
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Вправа
Коли новий позов надходить до офiсу, то вiн проходить перший
етап фiльтрування з iмовiрнiстю θ, iнакше його вiдхиляють.
Якщо позов пройшов перший етап, то вiн незалежним чином
проходить другий етап фiльтрування з такими самими
ймовiрностями проходження далi чи вiдхилення.
i) Записати ймовiрностi того, що позов буде:

(a) вiдхилено на першому етапi;
(b) вiдхилено на другому етапi;
(c) прийнято на обох етапах.

ii) У вибiрцi з n незалежних позовiв, що надiйшли до офiсу, x1
було вiдхилено на першому етапi, x2 було вiдхилено на
другому етапi та x3 пройшли обидва етапи
(x1 + x2 + x3 = n). Знайти оцiнку максимальної вiрогiдностi
параметра θ.
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Перестрахування: Загальнi вiдомостi

Перестрахування як явище виросло зi страхування морського
транспорту. Кожне морське перевезення було ризиковим.

З поширенням використання позик пiд здiйснення
високоризикових морських перевезень позичальники
домовлялися мiж собою про авансування вантажу
судновласниковi за високий процент, який згодом набрав
форми страхової премiї.

Через певний промiжок часу деякi пiдприємцi стали постiйно,
повнiстю або частково брати на себе вiдповiдальнiсть за
перевезення, здiйснюючи їх перестрахування.

У XIX столiттi перестрахування почало розвиватися в галузi
покриття ризикiв, пов’язаних з пожежами.13



Основнi поняття i визначення

Перестрахування — це страхування особливого виду. Змiст його
полягає у передачi частини ризику (ризикiв) у вiдповiдальнiсть
iншому спецiалiзованому страховику, тобто перестраховику.

Страховика, котрий безпосередньо працює зi страхувальниками
щодо взяття на себе їхнiх ризикiв, називають прямим
страховиком, або страховиком, що передає ризики.

Процес передачi частини взятих на себе ризикiв iншим
страховикам з метою створення такого страхового портфеля,
який би забезпечував стiйкiсть i рентабельнiсть страхових
операцiй, називають перестрахуванням.
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Перестраховик — це страховик, котрий надає страхову послугу
прямому страховику. У свою чергу перестраховик може
передати частину взятих на себе ризикiв iншому страховику i т.
д.

Процес передачi ризику називається цедуванням ризику або
страхувальною цесiєю. Страховика, який передає ризик,
називають цедентом, а того, що приймає цей ризик, —
цесiонарiєм.

Наступну передачу цесiонарiєм (частково або повнiстю) ризику
наступному перестраховику називають ретроцесiєю.

Страхове товариство, яке передає третьому учаснику ризик у
наступне перестрахування, називається ретроцедентом, а
товариство, яке бере на себе ретроцедований ризик,
називається ретроцесiонарiєм. 15



Цесiонарiй немає нiяких зобов’язань щодо укладених цедентом
договорiв страхування.

Це означає, що страховик (цедент), котрий уклав договiр iз
перестраховиком (цесiонарiєм), залишається вiдповiдальним
перед страхувальником у повному обсязi. Вiн навiть не
зобов’язаний iнформувати страхувальника про передачу ризику
в перестрахування.

Перестраховик зобов’язаний виплатити вiдшкодування цеденту
пропорцiйно до його участi за умови, що цедент виплатив це
вiдшкодування страхувальнику.

Цедент зобов’язаний iнформувати цесiонарiя про цедований
ризик так само, як страхувальник зобов’язаний iнформувати
страховика про всi змiни, що вiдбуваються в ризику, який вiн
передав страховику. 16



Функцiї перестрахування

Головна функцiя перестрахування — вторинний перерозподiл
ризику.

Змiст її полягає в тому, що страховик може забезпечити
страхувальнику тiльки таку гарантiю, яка вiдповiдає його
фiнансовим можливостям.

Самотужки домогтися значних результатiв страховику досить
важко. Якiснiше i в повнiшому обсязi виконувати свої
зобов’язання страховик може завдяки перестрахуванню, тобто
через розподiл ризику мiж ним та iншими страховиками. За
цих умов перестраховик бере на себе вiдносно значну частку
ризику чи гарантiї.
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Частину ризику, яку цедент залишає за собою, називають
власним утриманням.

На практицi найчастiше кiлька перестраховикiв беруть участь у
покриттi збиткiв (вони вступають у спiвпрацю на пiдставi
контрактного документа або договору).

Як правило, на кожного перестрахувальника припадає рiзна
частка покриття. Завдяки цьому страховик, котрий передає
ризики в перестрахування, збiльшує свої можливостi щодо
прийняття ризикiв у десятки разiв.
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Допомiжнi функцiї:
перестрахування дає змогу брати на страхування дуже
дорогi та унiкальнi ризики;
воно сприяє запровадженню та поширенню нових видiв
страхування;
перестрахування в перспективi створює умови для
формування однорiдного збалансованого портфеля, який
необхiдний страховику для надiйного контролю своєї
середньо- та довгострокової полiтики.
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Якщо перерозподiл ризику здiйснюється мiж компанiями з
рiзних країн, то перестрахування набирає форми зовнiшньої
торгiвлi, де об’єктом купiвлi-продажу є страховi гарантiї. Це
“невидимий” експорт-iмпорт.

Розрiзняють активне та пасивне перестрахування.

Активне перестрахування полягає у прийняттi iноземних
ризикiв для покриття або продажу страхових гарантiй.

Пасивне перестрахування — це передача ризикiв iноземним
страховикам (купiвля страхових гарантiй).

Головна його мета — передача вiдносно дрiбних ризикiв великiй
кiлькостi перестраховикiв у рiзних країнах. Завдяки цьому
досягається стабiльнiсть страхового портфеля та
встановлюються широкi контакти на ринку перестрахування.20



Види договорiв перестрахування

В основi перестрахування лежить договiр, згiдно з яким одна
сторона (цедент) передає повнiстю або частково страховий
ризик (або групу ризикiв) iншiй сторонi — перестраховику,
котрий в свою чергу бере на себе зобов’язання вiдшкодовувати
цеденту вiдповiдну частину страхового покриття.

За способом взаємозобов’язань цедента та цесiонарiя договори
перестрахування бувають:

факультативними;
облiгаторними;
факультативно-облiгаторними.
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Факультативне перестрахування вважається найпростiшим.
Воно широко використовується за умови великих ризикiв.

Договiр факультативного перестрахування надає повну свободу
цеденту у вирiшеннi питання щодо передачi (часткової чи
повної) певного виду ризику та умов цiєї передачi.
Перестраховик може прийняти цю пропозицiю або вiдхилити її.

Розмiр перестрахувальних платежiв за цим договором визначає
ринок.

За цим же видом договорiв цедент повинен передати частину
ризику до початку вiдповiдальностi за нього.
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Договiр облiгаторного перестрахування зобов’язує цедента
передати перестраховику в межах певної частки всi ризики
одного й того ж характеру, взятi на страхування в тiй чи iншiй
країнi, наприклад, ризики пожежi та непрямi ризики.

Передача таких часток ризикiв перестраховику здiйснюється
тiльки тодi, коли страхова сума перевищує визначену ранiше
власну участь страховика. Перестраховик за умовами даного
виду договору зобов’язується прийняти всi цi ризики в
перестрахування, не маючи можливостi контролювати нi
тарифiкацiю, нi виплати з лiквiдацiї збиткiв.

Цей вид договору укладається на невизначений строк з правом
його розiрвання.
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Факультативно-облiгаторнi договори перестрахування — це
договори “вiдкритого покриття”.

За цiєю формою цедент вiльний у виборi ризику (чи груп
ризику), якi вiн хоче передати перестраховику, а також у
визначеннi їхнього розмiру. Перестраховик зобов’язується
прийняти цедованi ризики на попередньо застережених
цедентом умовах.

Перестраховi платежi за цим договором визначаються на
iндивiдуальнiй основi за згодою сторiн або пропорцiйно
страховим платежам, отриманим при пiдписаннi первинного
договору страхування.
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Небезпека для цесiонарiя за облiгаторним та
факультативно-облiгаторним договорами полягає у тому, що
цедент може зробити селекцiю ризикiв у страховому портфелi i
найнебезпечнiшi передати перестраховику.

Тому цi договори мають ґрунтуватися на довiрi сторiн.
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Якщо участь перестраховика в кожному переданому йому
покриттi ризику визначається за заздалегiдь обумовленим
спiввiдношенням власної участi цедента, то таке
перестрахування називають пропорцiйним.

У практицi пропорцiйного страхування використовують
договори:

квотнi;
ексцедентнi;
квотно-ексцедентнi.
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Квотний перестрахувальний договiр передбачає передачу
цесiонарiю премiї та збиткiв в однаковiй пропорцiї в межах
певного лiмiту прийняття ризикiв.

Якщо власне утримання цедента становить, скажiмо, 30%,
перестрахувальник отримує 70% премiй, сплачених цеденту, i
вiдшкодовує 70% його збиткiв.
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Договiр ексцедентного перестрахування ґрунтується на тому,
що перестраховик бере на себе зобов’язання вiдповiдати за
полiсами, якi покривають суми, що перевищують лiмiти власної
участi страховика в покриттi ризику.

В договорi передбачається кiлькiсть лiмiтiв, якi можуть бути
переданi перестрахувальнику.

Максимум власної участi страховика в покриттi ризику
називається ексцедентом. Перевищення цього лiмiту
передається в перестрахування.

Досить часто в договорi передбачаються рiзнi лiмiти, залежно
вiд категорiї ризику.
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Квотно-ексцедентний договiр поєднує засоби двох уже
названих. Портфель за такими договорами перестраховується
квотно, а перевищення сум страхування ризикiв понад
встановлену квоту (лiмiт) у свою чергу пiдлягає
перестрахуванню на засадах ексцедентного договору.
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При пропорцiйних договорах страховi iнтереси цедента та
цесiонарiя збiгаються.

При непропорцiйних — цедент може домагатися певних
результатiв, а перестраховик — зазнати збиткiв.

Здебiльшого цi договори дiють у зв’язку з подiями, а не
ризиками, їхня мета — захист цедента: вiд великих збиткiв; вiд
сумiщення збиткiв; вiд подiй катастрофiчного характеру
(землетрус, ураган i т. iн.).

За цих умов перестраховик бере на себе суму збитку, яка
перевищує власне утримання (або прiоритет) цедента в межах
визначеної суми (лiмiт перестрахувального покриття за
договором). Прiоритет — власна участь цедента в покриттi
збиткiв.

30



Непропорцiйне перестрахування найчастiше використовується
при страхуваннi цивiльної вiдповiдальностi власникiв
транспортних засобiв за збитки, спричиненi третiм особам в
результатi ДТП, а також у тих випадках страхування, де немає
верхньої межi вiдповiдальностi страховика. Системи
перестрахування та розмiри власного утримання залежать вiд
галузi страхування.

Перестрахування на основi ексцедента сум доцiльне для
страхування вiд пожежi i поєднується з покриттям на базi
ексцедента збитку в тому разi, якщо пожежа збiгається з
подiями катастрофiчного характеру. При страхуваннi
автомобiлiв та цивiльної вiдповiдальностi перестрахування
здiйснюється на основi ексцедента збитку.
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Пропорцiйне перестрахування

При пропорцiйному перестрахуваннi страховик сплачує
фiксовану частку позову, якої б величини той не був. Якщо
величина позову X , то компанiя-страховик заплатить суму Y ,
де

Y = αX , 0 < α < 1.

Параметр α називають рiвнем утримання. Цей термiн вживають
як при пропорцiйному, так i при ексцедентному страхуваннi, але
для рiзних видiв перестрахування має рiзний змiст.

Виплата страховика при позовi завбiльшки X дорiвнює αX , а
виплата перестраховика становить (1− α)X . Розподiли цих
величин легко знайти за допомогою простої замiни у формулi
для функцiї розподiлу F (x).
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Розподiл сумарних виплат

Розподiл кiлькостi вимог для перестраховика такий самий, як i
для страховика, оскiльки обидва виплачують визначену частку
кожного з iндивiдуальних позовiв.

Для рiвня утримання α величина iндивiдуального позову до
страховика розподiлена як αXi (тобто FI (x) = F (x/α), де F (x)
– функцiя розподiлу в.в. Xi ), а до перестраховика – як
(1− α)Xi (тобто FR(x) = F (x/(1− α))).

Вiдповiдно, i сумарнi вимоги для страховика дорiвнюють
SI = αS , а для перестраховика – SR = (1− αS). Зокрема,

ESI = αES , DSI = α2DS , MSI = EetαS = MS(αt).

Дисперсiя сумарних вимог значно менша, що ще раз вказує на
зменшення ризикiв страховика за умов дiї договору
перестрахування.
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Нехай страхова премiя за кожним договором перестрахування
дорiвнює p, страховик отримує частку αp, перестраховик –
(1− α)p.

Припустимо, що початковий капiтал страховика дорiвнює u > 0,
i було укладено n договорiв страхування. Тодi ймовiрнiсть
банкрутства страхової компанiї за результатами року

P(αS > nαp + u) = P
(
S > np +

u

α

)
, 0 < α < 1.

Тобто з погляду страховика ефект договору перестрахування
еквiвалентний збiльшенню в 1

α разiв початкового капiталу.

34



Перестрахування ексцеденту збитку

При перестрахуваннi ексцеденту збитку компацiя-страховик
оплачує кожен позов до величини M, яку називають рiвнем
утримання. Рiзницю мiж фактичною величиною позову i M
оплачує перестраховик.

Договiр перестрахування ексцеденту збитку можна описати так:
якщо величина позову становить X , то компанiя-страховик
сплачує Y = min{X ,M}, а перестраховик –
Z = max{0,Z −M} = (Z −M)+.

Такий вид перестрахування впливає на платоспроможнiсть
страховика у двох очевидних напрямках: зменшуються як
середнi виплати, так i дисперсiя величини виплат. Цi два факти
є простим наслiдком того, що перестрахування ексцеденту
збитку встановлює верхню межу для великих виплат.35



Без перестрахування середнє значення виплат страховика
дорiвнює

EX =

∫ ∞
0

xdF (x) =

∫ ∞
0

xf (x)dx ,

де F (x) – функцiя розподiлу, а f (x) – щiльнiсть розподiлу в.в.
X (якщо iснує).
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Враховуючи рiвень утримання M, вираз для математичного
сподiвання величини виплат Y страховика стає таким:

EY = Emin{X ,M} =

∫ M

0
xdF (x) + MP(X > M)

=

∫ M

0
xf (x)dx + MP(X > M),

а для генератриси моментiв

MY (t) = EetY =

∫ M

0
etxdF (x) + etMP(X > M)

=

∫ M

0
etx f (x)dx + etMP(X > M).
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Щоб уникнути труднощiв, якi мають мiсце при перестрахуваннi
ексцеденту збитку – неповний iнтеграл в останнiх формулах,
використаємо метод, який дозволяє перетворити неповний
iнтеграл на повний. Маємо

EY =

∫ ∞
0

xf (x)dx −
∫ ∞
M

xf (x)dx + M

∫ ∞
M

f (x)dx

= EX −
∫ ∞
M

(x −M)f (x)dx = EX −
∫ ∞
0

zf (z + M)dz .

Отже, зменшення очiкуваної (середньої) величини виплати
дорiвнює ∫ ∞

0
zf (z + M)dz .
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Припустимо, що перестраховик поiнформований лише про тi
позови, величина яких перевищує рiвень утримання M, i має
данi стосовно Z = X −M. Якими будуть функцiя розподiлу
FZ (z) та щiльнiсть розподiлу fZ (z) величини виплат
перестраховика Z?

FZ (z) = P(Z < z) = P(X < z+M|X > M) =
P(M < x < z + M)

P(X > M)

=

∫ z+M

M

f (x)

1− F (M)
dx =

F (z + M)− F (M)

1− F (M)
.

Диференцiювання за z дає вираз для щiльностi Z :

fZ (z) =
f (z + M)

1− F (M)
, z > 0. (2)
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Величина позовiв, якi страховик виплачує за iндивiдуальними
договорами перестрахування ексцеденту збитку з рiвнем
утримання M, дорiвнює Yi = min{Xi ,M}. Величина виплат
перестраховика Zi = (Xi −M)+. Вiдповiдно, сумарнi виплати
страховика можна зобразити, як

SI = Y1 + · · ·+ YN , (3)

а перестраховика, як

SR = Z1 + · · ·+ ZN . (4)
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Наприклад, коли кiлькiсть позовiв N – пуассонiвська в.в. з
параметром λ, тодi SI має складний розподiл Пуассона з
параметром λ та iндивiдуальними позовами, розподiленими, як
Yi . Аналогiчно, SR має складний розподiл Пуассона з тим
самим параметром λ та iндивiдуальними позовами,
розподiленими, як Zi .

Зауважимо, що при F (M) > 0 iснує ненульова ймовiрнiсть (а
саме, F (M)) того, що Zi = 0. Iнакше кажучи, позову до
перестраховика може не бути. З практичної точки зору це
означає, що визначення (4) є штучним: страховик буде знати
всю кiлькiсть позовiв N, що надiйшли, а перестраховик – лише
ту кiлькiсть позовiв NR , величина яких бiльша за рiвень
утримання M, оскiльки страховик може повiдомити його лише
про цi позови.
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Нехай

NR =
N∑
j=1

I{Xj>M} = I1 + · · ·+ IN

визначає кiлькiсть позовiв, за якими має платити
перестраховик, де через N позначено загальну кiлькiсть позовiв
iз портфелю страхових полiсiв, а Ij – iндикаторна в.в., яка
дорiвнює одиницi, коли перестраховик здiйснює виплату за j-им
позовом, та нулю, коли цього не вiдбувається.

Позначимо через ρ = P(Xj > M) ймовiрнiсть того, що величина
j-го позову перевищила рiвень M. Який розподiл має NR?
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Оскiльки Ij = 1 лише тодi, коли Xj > M, то

P(Ij = 1) = P(Xj > M) = ρ

та
P(Ij = 0) = 1− ρ.

Звiдси отримуємо, що генератриса моментiв в.в. Ij дорiвнює

MI (t) = ρet + 1− ρ.

Тодi генератриса моментiв NR має вигляд

MNR
(t) = MN(lnMI (t)).

Як приклад, розглянемо наступнi три випадки.
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1 Нехай N має бiномiальний розподiл з параметрами n та
0 < θ < 1. Тодi генератриса моментiв для NR дорiвнює

MNR
(t) = (θ(ρet + 1− ρ) + 1− θ)n = (θρet + 1− θρ)n.

Таким чином, NR має бiномiальний розподiл з
параметрами n та θρ.

2 Коли N має розподiл Пуассона з параметром λ, то
генератриса моментiв NR , як генератриса моментiв
складного пуассонiвського розподiлу, дорiвнює

MNR
(t) = exp{λ((ρet + 1− ρ)− 1)} = exp{λρ(et − 1)}.

Отже, NR також має розподiл Пуассона, але з параметром
λR = λρ.

3 Якщо N має вiд’ємний бiномiальний розподiл з
параметрами k та θ, то
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MNR
(t) =

(
θ

1− (1− θ)(ρet + 1− ρ)

)k

=

 θ
θ+ρ−θρ

1−
(

1− θ
θ+ρ−θρ

)
et

k

.

Як бачимо, i NR має складний бiномiальний розподiл з
параметрами k та θR = θ

θ+ρ−θρ .

У всiх трьох випадках кiлькiсть виплат перестраховика має той
самий тип розподiлу, що й загальна кiлькiсть позовiв, але з
iншими значеннями параметрiв.
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Вправа
Рiчнi сумарнi позови мають складний розподiл Пуассона з
параметром λ = 10. Iндивiдуальнi позови розподiленi
рiвномiрно на (0, 2 000). Страховик уклав договiр
перестрахування ексцеденту збитку з рiвнем утримання = 1 600.

Обчислiть математичне сподiвання та дисперсiю для сумарних
виплат як страховика, так i перестраховика, використовуючи
обидва пiдходи.
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Вправа
Страхова компанiя має портфель iз 10 000 полiсiв страхування
будiвель вiд ризику втрат, спричинених повенями.

i) Наведiть умови, за яких рiчну кiлькiсть позовiв за портфелем
можна змоделювати за допомогою бiномiального розподiлу з
параметрами n = 10 000 та p.

Припустимо, що цi умови задовольняються i p = 0, 03.
Величини iндивiдуальних позовiв нормально розподiленi з
середнiм 400 та стандартним вiдхилом 50. Страховик хоче
укласти договiр пропорцiйного перестрахування з таким рiвнем
утримання α, щоб ймовiрнiсть того, що сумарнi виплати за
портфелем пiсля перестрахування перевищать 120 000,
дорiвнювала 0,01.

49



ii) Обчислити α, припускаючи, що рiчнi сумарнi виплати можна
апроксимувати за допомогою нормального розподiлу.
Договiр перестрахування укладено з компанiєю, яка
використовує 15%-е навантаження на премiї.

iii) Обчислiть розмiр рiчної премiї, нарахованої
перестраховиком.
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Як альтернативний варiант, перестраховик пропонує договiр
перестрахування ексцеденту збитку з рiвнем утримання M i
такою самою рiчною премiєю. Перестраховик використовує таке
саме навантаження 15% для пiдрахунку величини премiї за цим
договором.
iv) Покажiть, що рiвень утримання M приблизно дорiвнює
358,50. (Вказiвка: скористайтесь наступним результатом: якщо
f (x) – щiльнiсть нормального розподiлу з параметрами µ та σ2,
то ∫ U

L
xf (x)dx = µ(Φ(U ′)− Φ(L′))− σ(ϕ(U ′)− ϕ(L′)),

де L′ = L−µ
σ та U ′ = U−µ

σ , Φ(z) – функцiя розподiлу стандартної

нормальної в.в. N(0, 1) зi щiльнiстю ϕ(z) = 1√
2π
e−

z2

2 .)
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Розв’язок.
i) Необхiднi умови:

ризик втрат вiд повеней є сталим i дорiвнює p для кожної
будiвлi;
за кожним полiсом може бути лише один позов протягом
року;
ризик втрат вiд повеней не залежить вiд будiвлi.

ii) Нехай Xi – величина i-го iндивiдуального позову. Тодi
середнi виплати i дисперсiя страховика дорiвнюють
E(αXi ) = αEXi = 400α, D(αXi ) = α2DX = (50α)2. Нехай SI
вiдображає сумарнi рiчнi виплати страховика. Тодi SI має
складний бiномiальний розподiл, та

ESI = 10 000 · 0, 03 · 400α = 120 000α,

DSI = 10 000 · 0, 03 · (50α)2 + 10 000 · 0, 03 · 0, 97 · (400α)2

= 47 310 000α2 = (6 878, 23α)2.
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Значення α треба вибрати так, щоб P(SI > 120 000) = 0, 01.
Стандартизуємо в.в. SI :

P
(
SI − 120 000α

6 878, 23α
>

120 000− 120 000α

6 878, 23α

)
= 0, 01.

Оскiльки 99%-квантиль стандартного нормального розподiлу
дорiвнює 2,3263, отримуємо рiвняння

120 000− 120 000α

6 878, 23α
= 2, 3263,

звiдки α = 0, 882.

iii) Середнi рiчнi виплати перестраховика дорiвнюють
(1− α)400 = 47, 20. Величина премiй, отриманих
перестраховиком за рiк, враховуючи 15% навантаження,
становить 10 000 · 0, 03 · 47, 20 · 1, 15 = 16 284.
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iv) Нам треба показати, що використання рiвня утримання
358,50 для обчислення величини премiї у договорi
перестрахування ексцеденту збитку дасть таку саму вiдповiдь
як i для угоди пропорцiйного перестрахування з частини ii).

Обчислимо спочатку середню величину iндивiдуального позову,
сплаченого перестраховиком.∫ ∞

358,50
(x − 358, 50)f (x)dx

= 400

(
1− Φ

(
358, 50− 400

50

))
−50

(
0− ϕ

(
358, 50− 400

50

))
−

−358, 50

(
1− Φ

(
358, 50− 400

50

))
= 400 · (1− Φ(−0, 83)) + 50ϕ(−0, 83)− 358, 50 · (1− Φ(−0, 83))
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= 400 · 0, 79673 + 50
1

2π
e−

0,832

2 − 358, 50 · 0, 79673 = 47, 20.

Отже, величина сумарних нарахованих рiчних премiй становить
10 000 · 0, 03 · 47, 20 · 1, 15 = 16 284, що дорiвнює величинi
сумарних премiй за договором пропорцiйного перестрахування.
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Перестрахування ексцеденту збитковостi

Перестрахування сумарних виплат iз заданим рiвнем утримання
d називають перестрахуванням ексцеденту збитковостi або
перестрахуванням, що зупиняє виплати.

Нехай SI та SR позначають сумарнi виплати страховика та
перестраховика вiдповiдно. Тодi якщо сумарна величина всiх
позовiв, поданих до страхової компанiї, дорiвнює S , то
SI = min{S , d}, а SR = max{0, S − d} = (S − d)+.
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Для довiльного типу розподiлу в.в. S

ESI =

∫ ∞
0

min{x , d}dFS(x) =

∫ d

0
xdFS(x) + dP(S > d);

ESR =

∫ ∞
0

max{0, x − d}dFS(x) =

∫ ∞
d

(x − d)dFS(x)

=

∫ ∞
d

(d − x)d(1− FS(x))

= (d − x)(1− FS(x))
∣∣∣∞
d

+

∫ ∞
d

(1− FS(x))dx

=

∫ ∞
d

(1− FS(x))dx .

Зокрема, якщо розподiл S абсолютно неперервний, то

ESI =

∫ d

0
xfS(x)dx + dP(S > d), ESR =

∫ ∞
d

(x − d)fS(x)dx ,
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а якщо дискретний, то

ESI =
d∑

x=0

xP(S = x)dx+dP(S > d), ESR =
∑
x>d

(x−d)P(S = x).

Вправа
Рiчнi сумарнi виплати страхової компанiї описуються складним
вiд’ємним бiномiальним розподiлом. Середнє число страхових
випадкiв за рiк дорiвнює 9, а його стандартний вiдхил
становить 6. Величина iндивiдуальних позовiв може
дорiвнювати лише 1 або 3 з iмовiрностями 1

3 та 2
3 вiдповiдно.

Компанiя уклала договiр перестрахування ексцеденту сумарних
виплат з рiвнем власного утримання d = 3.

Обчислiть величину очiкуваних виплат перестраховика.
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Вiдповiдь: ESR = 18 39
512 .

У випадку, коли сумарнi виплати нульовi на деякому iнтервалi
значень, спростити обчислення може наступний результат.

Теорема

Припустимо, що P(a < S < b) = 0 для деяких дiйсних чисел
a < b. Тодi, якщо рiвень утримання d ∈ [a, b], має мiсце рiвнiсть

ESR = E(S − d)+ =
b − d

b − a
E(S − a)+ +

d − a

b − a
E(S − b)+,

тобто середнi виплати перестраховика можна обчислити за
допомогою лiнiйної iнтерполяцiї.
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Доведення.

За припущенням, FS(x) = FS(a), a ≤ x < b. Тодi

E(S − d)+ =

∫ ∞
d

(1− FS(x))dx

=

∫ ∞
a

(1− FS(x))dx −
∫ d

a
(1− FS(x))dx

= E(S−a)+−
∫ d

a
(1−FS(a))dx = E(S−a)+− (d−a)(1−FS(a)).

Покладемо d = b

E(S − b)+ = E(S − a)+ − (b − a)(1− FS(a)),

1− FS(a) =
E(S − a)+ − E(S − b)+

b − a
.

Залишилось пiдставити отримане значення.
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У дискретному випадку можливе iнше спрощення, за умови, що
значення S розташованi на рiвновiддалених точках.

Теорема

Припустимо, що P(S = kh) = gk ≥ 0 для деякого фiксованого
h > 0 i k = 0, 1, . . . та P(S = x) = 0 для всiх iнших x . Тодi для
d = jh

E(S − d)+ = h
∞∑

m=0

(1− FS((m + j)h)).
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Доведення.

E(S − d)+ =
∑
x>d

(x − d)P(S = x) =
∞∑
k=j

(kh − jh)gk

= h
∞∑
k=j

k−j−1∑
m=0

gk = h
∞∑

m=0

∞∑
k=m+j+1

gk

= h
∞∑

m=0

(1− FS((m + j)h)).

Наслiдок

E(S − (j + 1)h)+ = E(S − jh)+ − h(1− FS(jh)).

62



Ексцедентнi полiси страхування: умовна та безумовна
франшизи

Страховi полiси з ексцедентом є загальновживаними в практицi
рiзних видiв страхування майна та автотранспорту, а також у
страхуваннi вiд нещасних випадкiв чи катастроф.

За умовами таких договорiв застрахований згоден самостiйно
нести весь тягар вiдшкодування збиткiв до певної межi L, яку
називають ексцедентом або (в українськiй страховiй
термiнологiї) франшизою.

Франшиза – це передбачена договором частина збиткiв, яку
не компенсує страховик у випадку настання страхової подiї.
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Розрiзняють умовну та безумовну франшизи:
умовна франшиза засвiдчує право звiльнення страховика
вiд вiдповiдальностi за збитки, якщо їхня величина не
перевищує величини франшизи; збитки повиннi бути
вiдшкодованi повнiстю, якщо їхня величина перевищує
франшизу;
безумовна франшиза вказує на те, що вiдповiдальнiсть
страховика визначається величиною збиткiв мiнус
франшиза.
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Зокрема, якщо величина збиткiв X > L, то власник полiса
подає позов лише величиною X − L у випадку безумовної
франшизи та позов повної величини X у разi умовної
франшизи.

Нехай Y – це величина, яку фактично виплатив страховик за
договором з безумовною франшизою L. Тодi
Y = max{0,X − L} i позицiя страховика аналогiчна позицiї
перестраховика при перестрахуваннi ексцеденту збитку, а
позицiя власника полiса стосовно збиткiв аналогiчна вiдповiднiй
позицiї страховика.

Зрозумiло, що страхова премiя за ексцедентним полiсом має
бути меншою, нiж премiя для полiса без ексцеденту.
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Приклад
Припустимо, що на iндивiдуальнi позови встановлено франшизу
d . Однак з перебiгом року виявилось, що власник страхового
полiса може заплатити не бiльше u. Побудуйте звичайну
модель для сумарних виплат страхової компанiї та вкажiть,
чому для неї не виконуються припущення.

66



Позначимо через Xj величину j-го позову. Нехай
Wj = min{Xj , d} – це величина, сплачена власником полiса
згiдно з франшизою, а Yj = Xj −Wj – величина, сплачена
страховиком. Тодi R = W1 + · · ·+ WN дорiвнює загальнiй сумi,
яку сплачує власник полiса, допоки в нього є грошi.

Вiдповiдно до цього власником полiса фактично сплатить
Ru = min{R, u}. Нехай S = X1 + · · ·+ XN – загальнi втрати,
тодi сумарнi виплати страховика дорiвнюватимуть T = S − Ru.
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Зауважимо, що розподiли S та Ru ґрунтуються на н.о.р.
розподiлах iндивiдуальних позовiв.

Для знаходження розподiлiв S та Ru можна використати
описанi ранiше аналiтичнi методи. Однак оскiльки цi в.в.
залежнi мiж собою, то не можна використати згортку для
отримання розподiлу T .

Також неможливо записати T як суму н.о.р. змiнних. На
початку року T може бути сумою н.о.р. Yj , але пiсля моменту
вичерпання грошей наступнi Yj будуть замiненi на Xj .
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Вправа
Кiлькiсть позовiв за портфелем страхових полiсiв має розподiл
Пуассона з середнiм 200. Величини iндивiдуальних позовiв
ексконенцiйно розподiленi з середнiм 40. Страхова компанiя
обчислює премiї, використовуючи 40% навантаження на ризик,
та розглядає наступнi варiанти щодо укладання угоди
перестрахування.

(А) Не укладати договiр перестрахування
(B) Перестрахування iндивiдуального ексцеденту

збитку з рiвнем утримання 60 у перестраховика,
який обчислює премiї, використовуючи 55%
навантаження на ризик.

(C) Пропорцiйне перестрахування з рiвнем утримання
75% у перестраховика, який обчислює премiї,
використовуючи 45% навантаження на ризик.
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Вправа
Обчислити
i) очiкуваний прибуток страхової компанiї за кожним

варiантом;
ii) для кожного типу угоди ймовiрнiсть того, що страховик

отримає прибуток не менший за 2000, використовуючи
нормальну апроксимацiю.

Вiдповiдь: i) A: 3200, B: 2218,227, C: 2300; ii) A: 0,06681, B:
0,34082, C: 0,30854.
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Вправа
Обчислити
i) очiкуваний прибуток страхової компанiї за кожним

варiантом;
ii) для кожного типу угоди ймовiрнiсть того, що страховик

отримає прибуток не менший за 2000, використовуючи
нормальну апроксимацiю.

Вiдповiдь: i) A: 3200, B: 2218,227, C: 2300; ii) A: 0,06681, B:
0,34082, C: 0,30854.
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Вправа
Позови за портфелем полiсiв загального страхування мають
розподiл Парето зi щiльнiстю f (x) = αλα

xα+1 , x > α. Укладено
договiр перестрахування ексцеденту збитку з утриманням M,
M > λ.
i) (a) Покажiть, що P(X > x) =

(
λ
x

)α
, x > λ.

(b) Отримайте вираз для очiкуваної величини, сплаченої
перестраховиком за умови, що до позову було залучено
перестраховика.

ii) Останнього року надiйшло 10 позовiв, з яких до 4 було
залучено перестраховика. Позови, для покриття яких було
залучено перестраховика, позначено
{xi : i = 1, 2, 3, 4 (xi > M)}. Запишiть функцiю вiрогiдностi
для цих даних.
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Вiдповiдь: M
λ−1 ;

(
1−

(
λ
M

))6
α4λ4α

(∏4
i=1 xi

)−α−1
.

Вправа
Страхова компанiя С моделює величину втрат за кожним
полiсом зi свого портфелю як такi, що мають середнє та
стандартний вiдхил рiвнi $500. Аналiтик припускає, що
величина втрат має експоненцiйний розподiл. У портфелi є 300
полiсiв, i С очiкує, що вiд 30% цих полiсiв щороку
надходитимуть позови.
С вивчає угоду перестрахування, за якою перестраховик
покриватиме ексцес iндивiдуального збитку понад $2500 за
кожним позовом iз портфелю. Перестрахова компанiя R
пропонує забезпечити покриття на наступний рiк за рiчну
премiю $300. C просить вашої поради, приймати цю
пропозицiю або нi.
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i) Обчислiть сумарну величину позовiв, передану
перестраховику R за всiм портфелем.

ii) Прокоментуйте вашу вiдповiдь в i) щодо того, чи порадили
б ви С укладати перестрахову угоду з R та чому.

iii) Iнший аналiтик вважає, що позови мають логнормальний
розподiл. Обчислiть очiкувану сумарну величину позовiв,
передану перестраховику R за цим припущенням.

iv) Прокоментуйте вашу вiдповiдь в iii).

Вiдповiдь i) $202, 14; iii) $527.
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i) Обчислiть сумарну величину позовiв, передану
перестраховику R за всiм портфелем.

ii) Прокоментуйте вашу вiдповiдь в i) щодо того, чи порадили
б ви С укладати перестрахову угоду з R та чому.

iii) Iнший аналiтик вважає, що позови мають логнормальний
розподiл. Обчислiть очiкувану сумарну величину позовiв,
передану перестраховику R за цим припущенням.

iv) Прокоментуйте вашу вiдповiдь в iii).

Вiдповiдь i) $202, 14; iii) $527.
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Вправа
Величина збитку X за певним видом страхових полiсiв має
розподiл Парето зi щiльнiстю f (x), де

f (x) =
3 · 4003

(400 + x)4
, x > 0.

Власний рiвень утримання власника полiса (тобто безумовна
франшиза) за цими полiсами становить $100.
i) Обчислiть очiкувану величину позову, сплачену страховою

компанiєю.
ii) Порiвняйте вiдповiдь в i) з очiкуваними втратами EX .
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Вправа
Страхова компанiя має портфель полiсiв, щодо кожного з яких
укладено договiр перестрахування ексцеденту збитку з рiвнем
утримання M > 0. Позови, якi поданi до прямого страховика та
позначенi через X , мають розподiл Парето з функцiєю
розподiлу

F (x ;λ) = 1−
(

200

200 + x

)λ
.

Всього за цим портфелем подано n позовiв. З них l мали
величини меншi за рiвень утримання. Величини меншi за
утримання є {xi : i = 1, 2, . . . , l}. Вiдоме значення статистики∑l

i=1 ln(200 + xi ) = y .
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i) Покажiть, що оцiнка максимальної вiрогiдностi параметра
α, дорiвнює

α̂ =
l

(n − l) ln(200 + M)− n ln 200 + y
.

ii) З досвiду минулого року вiдома така iнформацiя: M = 600,
n = 500, l = 400, y = 2209, 269.
(a) Використовуючи результат пункту i), перевiрте, що значення

оцiнки максимальної вiрогiдностi α̂ = 1, 75.
(b) Припускаючи, що α = 1, 75, оцiнiть середнi величини,

сплаченi страховиком та перестраховиком за позовом,
поданим протягом року.
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Вправа

i) В.в. X має логнормальний розподiл iз параметрами µ та σ
та зi щiльнiстю f (x). Показати, що для a > 0∫ ∞

a
xf (x)dx = exp

{
µ+

σ2

2

}(
1− Φ

(
ln a− µ− σ2

σ

))
,

де Φ – функцiя розподiлу стандартного нормального
розподiлу.

ii) Позови за певним видом страхування мають
логнормальний розподiл iз середнiм 9,070 та стандартним
вiдхилом 10,132 (у тис. $). Для довiльного року вiд 20%
полiсiв очiкують виникнення позову.
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Величина збитку X за певним видом страхових полiсiв має
розподiл Парето зi щiльнiстю f (x), де

f (x) =
3 · 4003

(400 + x)4
, x > 0.

Власний рiвень утримання власника полiса (тобто безумовна
франшиза) за цими полiсами становить $100.
i) Обчислiть очiкувану величину позову, сплачену страховою

компанiєю.
ii) Порiвняйте вiдповiдь в i) з очiкуваними втратами EX .
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Вiдповiдь. i) 250; ii) очiкувана величина позову бiльша
внаслiдок важкого хвосту розподiлу.

Вправа
Страхова компанiя має 200 полiсiв у портфелi та хоче укласти
договiр перестрахування ексцеденту збитку для усiх полiсiв з
портфелю. Перестраховик встановив премiї для двох рiвнiв
перестрахування наступним чином (числа у тис. $):

Рiвень утримання Премiя
25 48,5
30 38,2
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(a) Для кожної перестрахової угоди обчислiть iмовiрнiсть того,
що поданий позов залучатиме перестраховика.

(b) Дослiджуючи середню величину кожного позову, передану
перестраховику, обчислiть, який iз рiвнiв утримання дає
бiльший прибуток (iгноруючи ставлення страховика до
ризику).

(c) Страховик очiкує, що в наступному роцi iнфляцiя збiльшить
середнє та стандартний вiдхил величини позовiв за
портфелем на 8%, припускаючи, що все iнше залишиться
незмiнним. Якщо перестраховик встановить такi самi
премiї, що й ранiше, який iз рiвнiв утримання дасть
бiльший прибуток наступного року?

Вiдповiдь. ii) (a) 0,0574; 0,0376; (b) 30; (c) 25.
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(a) Для кожної перестрахової угоди обчислiть iмовiрнiсть того,
що поданий позов залучатиме перестраховика.

(b) Дослiджуючи середню величину кожного позову, передану
перестраховику, обчислiть, який iз рiвнiв утримання дає
бiльший прибуток (iгноруючи ставлення страховика до
ризику).

(c) Страховик очiкує, що в наступному роцi iнфляцiя збiльшить
середнє та стандартний вiдхил величини позовiв за
портфелем на 8%, припускаючи, що все iнше залишиться
незмiнним. Якщо перестраховик встановить такi самi
премiї, що й ранiше, який iз рiвнiв утримання дасть
бiльший прибуток наступного року?

Вiдповiдь. ii) (a) 0,0574; 0,0376; (b) 30; (c) 25.
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Вправа
Останнi 10 позовiв, якi надiйшли вiд певного класу страхових
полiсiв, були такими:

1330 201 111 2368 617
309 35 4685 442 843

i) Припускаючи, що позови вiдповiдають логнормальному
розподiлу з параметрами µ та σ2, отримайте оцiнки
максимальної вiрогiдностi цих параметрiв.

ii) Припускаючи, що позови надходять з розподiлу Парето з
параметрами α та λ, отримайте оцiнки цих параметрiв
методом моментiв.
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iii) Припускаючи, що позови вiдповiдають розподiлу Вейбулла з
параметрами c та γ, застосуйте метод квантилiв (оснований на
25%-му та 75%-му квартилях) для оцiнювання цих параметрiв.

iv) Страхова компанiя уклала договiр перестраховування
ексцеденту iндивiдуального збитку з рiвнем утримання 3000.
Оцiнiть частку позовiв, для покриття яких буде залучено
перестраховика, використовуючи всi описанi вище моделi.

Вiдповiдь. i) µ̂ = 6, 197, σ̂2 = 1, 911; ii) α̂ = 5, 51013,
λ̂ = 4934, 5; iii) γ̂ = 0, 81022, ĉ = 0, 00481; iv) логнормальний:
0,09527; Парето: 0,073011; Вейбулла: 0,047542.
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iii) Припускаючи, що позови вiдповiдають розподiлу Вейбулла з
параметрами c та γ, застосуйте метод квантилiв (оснований на
25%-му та 75%-му квартилях) для оцiнювання цих параметрiв.

iv) Страхова компанiя уклала договiр перестраховування
ексцеденту iндивiдуального збитку з рiвнем утримання 3000.
Оцiнiть частку позовiв, для покриття яких буде залучено
перестраховика, використовуючи всi описанi вище моделi.

Вiдповiдь. i) µ̂ = 6, 197, σ̂2 = 1, 911; ii) α̂ = 5, 51013,
λ̂ = 4934, 5; iii) γ̂ = 0, 81022, ĉ = 0, 00481; iv) логнормальний:
0,09527; Парето: 0,073011; Вейбулла: 0,047542.
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Вправа
Страхова компанiя С моделює таку величину збиткiв для
кожного позову зi свого портфелю полiсiв, щоб середнє та
стандартний вiдхил дорiвнювали $500. Аналiтик припускає, що
збитки мають експоненцiйний розподiл. Всього у портфелi 200
полiсiв, i С очiкує, що за 30% з них щороку виникатиме позов.

С розглядає можливiсть укладання перестрахової угоди, за
якою перестраховик сплачуватиме перевищення понад $2500
для кожного iндивiдуального позову, що надiйшов iз портфелю.
Перестрахова компанiя R пропонує покриття на наступний рiк
за рiчну премiю завбiльшки $300. С просить Вашої поради,
приймати цю пропозицiю чи нi.
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i) Обчислiть очiкувану величину позову, цедовану до R, за
всiм портфелем.

ii) Прокоментуйте вiдповiдь в i) та вкажiть основнi пункти, на
якi Ви наголосите, коли будете радити С приймати
пропозицiю R чи нi.

iii) Iнший аналiтик вважає, що збитки мають логнормальний
розподiл. Обчислiть очiкувану величину позову, цедовану
до R, за цього припущення. (Вказiвка: для логнормального
розподiлу:∫ ∞

M
xf (x)dx = eµ+

σ2

2

(
1− Φ

(
lnM − µ− σ2

σ

))
,

де Φ – функцiя розподiлу стандартної нормальної в.в.)
iv) Прокоментуйте вiдповiдь у iii).
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Вiдповiдь. i) 202,14; ii) страховик платитиме премiю, що на
48,4% бiльша нiж очiкувана величина вiдповiдного цедованого
ризику. Це може бути прийнятним залежно вiд схильностi
страховика до ризику; iii) 527; iv) приймати пропозицiю.
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Вправа

i) Покажiть, що∫ ∞
M

xf (x)dx = eµ+
σ2

2

(
1− Φ

(
lnM − µ− σ2

σ

))
,

де

f (x) =
1

xσ
√

2π
exp

{
−(log x − µ)2

2σ2

}
.

ii) Припускають, що величини збиткiв X , якi надходять вiд
портфелю полiсiв загального страхування, є незалежно
розподiленими з середнiм $800 та стандартним вiдхилом
$1200. Визначте значення параметрiв логнормального
розподiлу з такими середнiм i стандартним вiдхилом.
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iii) Компанiя хоче придбати перестрахове покриття i має
вирiшити, купувати перестрахування ексцеденту збитку чи
пропорцiйне. Величини, сплаченi прямим страховиком та
перестраховиком позначено вiдповiдно

X проп
I = (1− k)X , X проп

R = kX

та
X ексц
I = min{X , d}, X ексц

R = (X − d)+.

Використовуючи розподiл збиткiв, вказаний у ii), обчислiть
значення k таке, що EX проп

I = 0, 7EX , та покажiть, що коли
d = 1189, 4, то EX ексц

I = 0, 7EX .

iv) Використовуючи значення k та d з iii), обчислiть DX проп
I та

DX ексц
I .
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Вiдповiдь: ii) µ = 6, 095, σ2 = 1, 1787; iii) k = 0, 3; iv)
DX проп

I = 705600, DX ексц
I = 158530; v) середнi значення

однаковi, внаслiдок важкого хвосту логнормального розподiлу
дисперсiя для ексцеденту збитку менша.
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