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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
6.1. Сутність актуарних розрахунків. Показники страхової статистики. Склад та структура тарифної ставки
Актуарні розрахунки – це система математичних і статистичних
закономірностей, яка регламентує взаємовідносини між страховиком та
страхувальником. Під час актуарних розрахунків визначають витрати,
необхідні на страхування певного об'єкта, собівартість і вартість послуги, яку
надає страховик страхувальникові. За допомогою актуарних розра-хунків
визначають частку участі кожного страхувальника у створенні страхового
фонду, тобто визначають розміри тарифних ставок.
Згідно ст. 10 Закону «Про страхування», актуарними розрахунками
можуть займатися особи (актуарії), які мають відповідну кваліфікацію згі-дно з
вимогами, встановленими Уповноваженим органом, яка підтвер-джується
відповідним свідоцтвом.
На актуарія покладається розробка наукових методів обчислення страхових тарифів та відповідальність за те, щоб страхові резерви були достат-німи
на той момент, коли страховику доведеться виконувати свої зобов'язання за
договорами страхування. Саме слово актуарій в перекладі з грецької мови
означає "скорописець", "обліковець".
Форма, в якій розраховуються витрати на проведення певного
страхування, називають страховою (актуарною) калькуляцією, яка допомагає
визначати страхові платежі.
Основними завданнями актуарних розрахунків є:
− дослідження та групування ризиків у межах страхової сукупності,
тобто дотримання вимоги наукової класифікації ризиків з метою ство-рення
гомогенної підсукупності в межах загальної страхової сукупності;
− обчислення математичної ймовірності настання страхового ви-падку,
визначення частоти та ступеня тяжкості наслідків нанесення збит-ку як в
окремих ризикових групах, так і в цілому по страховій сукупності;
− математичне обґрунтування необхідних витрат на ведення справи
страховиком та прогнозування тенденцій їхнього розвитку;
− математичне обґрунтування необхідних резервних фондів стра-ховика,
пропозиція конкретних методів і джерел їхнього формування.
На організацію актуарних розрахунків впливають різні фактори.
1

5

Ними є, насамперед, форми проведення страхування, вид страхування, обрана
система інформаційного забезпечення та інші.
Актуарні розрахунки класифікують за такими ознаками: галузь
страхування, час проведення, ієрархічна (територіальна) рівність.
За ознакою галузі розрізняють:
− актуарні розрахунки з особистого страхування;
− актуарні розрахунки з майнового страхування;
− актуарні розрахунки у сфері страхування відповідальності. За
часом складання бувають:
− планові розрахунки;
− звітні розрахунки.
Залежно від ієрархічної рівності актуарні розрахунки можуть бути:
− загальними (для всієї країни);
− зональними (для певного регіону);
− на рівні окремого страховика (для окремої страхової організації). У
практиці актуарних розрахунків широко використовують страхову
статистику – систематизоване вивчення та узагальнення наймасовіших і
типових страхових операцій на основі вироблених статистичною наукою
методів обробки узагальнених підсумкових натуральних і вартісних показників, які характеризують страхову справу.
Всі показники, які підлягають статистичному вивченню, поділяються на
дві групи. Перша група відображає процес формування страхового фонду,
друга
– його використання.
В найзагальнішому вигляді страхову статистику можна звезти до аналізу
наступних абсолютних показників:
− кількість застрахованих об'єктів – n;
− кількість страхових подій – e;
− кількість постраждалих об'єктів – m;
− сума отриманих страхових платежів – Sp;
− сума виплачених страхових відшкодувань – Sb; −
страхова сума застрахованих об’єктів – Sn;
− страхова сума постраждалих об'єктів – Sm.
На підставі цих абсолютних показників розраховуються наступні відносні показники:
− частота страхових подій;
− спустошеність страхової події (коефіцієнт кумуляції ризику); −
коефіцієнт (ступінь) збитковості; − середня страхова сума на один
об'єкт (договір) страхування;
− середня страхова сума на один постраждалий об'єкт;
− середнє страхове відшкодування на один постраждалий об'єкт; −
збитковість страхової суми; − частка постраждалих об’єктів; − важкість
шкоди; − норма збитковості.
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Частота страхових подій (Чс ) дорівнює співвідношенню між кількі-стю
страхових подій та кількістю застрахованих об'єктів, тобто частота страхових
подій засвідчує, скільки страхових випадків припадає на один об'єкт
страхування. Наведене співвідношення можна зобразити і кількіс-но як
величину, меншу одиниці:
e
Чс
.
(6.1)
n
Це означає, що одна страхова подія може спричинити кілька страхових
випадків. Звідси випливає термінологічна відмінність між поняттями страховий
випадок і страхова подія. Страховою подією може бути град, ураган тощо, які
охоплюють своїм шкідливим впливом численні об'єкти страхування (випадки).
Спустошеність страхової події (коефіцієнт кумуляції ризику) (Ку) –
відношення кількості об'єктів страхування, які постраждали до кіль-кості
страхових подій, тобто:
m
Ку
.
(6.2)
e
Коефіцієнт кумуляції ризику показує кількість застрахованих об’єктів,
що постраждало від впливу однієї страхової події. Мінімальний коефіцієнт
кумуляції ризику дорівнює одиниці.
Коефіцієнт (ступінь) збитковості ( Кз ) показує повноту знешкодження постраждалих об’єктів та виражає співвідношення між сумою виплаченого страхового відшкодування і страховою сумою всіх об'єктів, що
постраждали, тобто:
S
b
Кз

Sm

.

(6.3)

Цей показник може бути менший або дорівнює одиниці. Якщо він дорівнює одиниці це означає повне знешкодження застрахованих об’єктів. Зворотне
положення є неможливим, оскільки воно означає можливість знищення всіх застрахованих об'єктів більше, ніж один раз.
Середня страхова сума на один об'єкт (договір) страхування (
Sn ) – відношення загальної страхової суми всіх об'єктів страхування до
кількості всіх об'єктів страхування, тобто:
Sn

S

n
.

n
Середня страхова сума на один постраждалий об'єкт ( Sm ), яка
дорівнює страховій сумі всіх об'єктів, що постраждали, поділеній на кіль-

(6.4)
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кість цих об'єктів, тобто:
S

Sm

m
.

(6.5)

m
Середнє страхове
відшкодування
на один постраждалий
об'єкт ( Sb ), яка дорівнює сумі страхових відшкодувань, що була сплаче-на за
всіма постраждалими об’єктами, поділеній на кількість цих об'єктів, тобто:
S

Sb

b
.

(6.6)

m
Збитковість страхової суми (Ус )дорівнює сумі виплаченого стра-хового
відшкодування, поділеній на страхову суму всіх об'єктів страху-вання, тобто:
S
b
S
Ус
n .
(6.7)
На рівень збитковості страхової суми впливають:
− частка постраждалих об’єктів (q) за якою судять про ймовірність настання страхового випадку (якщо він дорівнює одиниці – це озна-чає,
що постраждали усі застраховані об’єкти):
q m

n;
(6.8)
− важкість шкоди ( Вш ), що завдав страховий випадок яка показує
величину знешкодженої страхової вартості:
Sb
В
ш Sn .
Тому збитковість страхової суми можна подати по іншому:

(6.9)

m
m
Ус

q

Тш

Sb

Sb

S

b

(6.10)

S
n Sn
n Sn
n
Норма збитковості ( Н з ) показує рівень фінансової стабільності
конкретного виду страхування – це співвідношення суми виплаченого
страхового відшкодування до суми зібраних страхових платежів, вира-жене в
процентах, тобто:
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S

b

S
Нз
p 100 .
(6.11)
Аналіз даних показників, який проводиться з певною періодичністю
дозволяє виявляти чинники, що найбільш істотно впливають на діяль-ність
страхової компанії.
Актуарні розрахунки є основою визначення страхових тарифів.
Страховий тариф визначається як ставка страхового внеску з
одиниці страхової суми за визначений період страхування, яка забезпе-чує
страховику формування страхових резервів, достатніх для виплати страхових
відшкодувань і страхових сум, та коштів, необхідних для роз-витку страхової
компанії. Тобто страховий тариф – це ціна страхової по-слуги.
Розмір страхової премії (страхового платежу, страхового внеску) встановлюється під час укладання договору страхування і залишається незмінним
протягом строку його дії, якщо інше не визначено умовами договору страхування. За добровільними видами страхування структуру тарифної ставки визначає сам страховик (як правило, норма витрат на ведення справи складає не
більш 50 %), а при проведенні обов'язкових видів страхування існують певні
обмеження.
За одиницю страхової суми в страховій практиці прийнято брати
100 грошових одиниць (гривень).
Для зручності опанування сутністю тарифної ставки її можна ототожнювати з відсотками зі страхової суми. Тобто якщо тариф становить, наприклад, 2,56, то цю величину можна трактувати або як 2,56 грн. зі 100 грн.
страхової суми, або як 2,56% зі всієї страхової суми.
Тарифну ставку, що становить основу страхового внеску, назива-ють
брутто-ставкою. Вона складається з нетто-ставки і навантаження (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Структура страхового тарифу
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Нетто-ставка виражає ціну страхового ризику і є основною частиною
страхового тарифу. Вона призначена для виплати страхового відшкоду-вання і
страхових сум та формування страхових резервів. Нетто ставка складається з
двох частин – основної частини та ризикової надбавки, яка враховує фактори,
які викликають розходження в ймовірності збитку.
Якщо умови страхування даної групи ризиків містять кілька видів страхової відповідальності, то сукупна нетто-ставка може складатися із суми
окремих нетто-ставок.
Навантаження призначене для відшкодування витрат страховика, пов'язаних з проведенням страхування, а також для забезпечення одержання
страховиком прибутку. Навантаження становить меншу частину брутто-ставки
(залежно від форми і виду страхування становить від 6 до 40%).
Головний елемент навантаження – витрати на ведення справи. При
укладанні договору андеррайтер (фахівець з оцінки ризику),
встановлює страховий тариф для конкретного договору страхування. З цією
метою він використовує базовий тариф та поправочні коефіцієнти до нього, які
враховують не тільки рівень ризику, але й умови договору страхування.
Процедуру встановлення тарифу для конкретного договору страховики
називають «котируванням ризику».
Для кращого розуміння того, як впливають різноманітні ситуації на розмір страхового тарифу, розглянемо кілька прикладів.
1. Будівля, яка страхується від вогню, знаходиться поруч з пожежною
частиною. У цьому випадку середня страхова виплата буде меншою (пожежники швидше зможуть загасити пожежу, збитки будуть меншими), що відповідно зменшує страховий тариф.
2. Термін дії договору страхування – 6 місяців. Ймовірність настання
страхового випадку за півроку менше, ніж за рік, тому страховий тариф буде
меншим.
3. Умовами договору страхування передбачено безумовну франшизу. Середня страхова виплата буде менше на цю франшизу, за рахунок чого страхова
тарифна ставка зменшується.
4. Чоловік віком 55 років укладає договір страхування здоров'я на
випадок хвороби. Ймовірність настання страхового випадку та середня
страхова ви-плата для віку, більшого за середній, збільшуються. Тому тариф
повинен бути більшим, ніж середній базовий.
5. Страхова компанія планує збільшити кількість договорів страхування.
Це вплине на ризикову надбавку. Вона буде меншою, ніж при невеликій
кількос-ті договорів страхування. Більша кількість договорів підвищує
надійність страхового портфелю, тому надбавка зменшується. Постійні витрати
ком-панії залишаються практично на тому ж рівні, але на один договір
страхуван-ня частка цих витрат буде меншою, тому зменшується і
навантаження. Та-ким чином, страхова тарифна ставка буде меншою.
6. Страхова компанія вносить зміни до правил страхування від нещасних
випадків. Відсоток виплати за кожен день непрацездатності зменшується з 0,3
до 0,25 відсотків. У цьому випадку зміни торкнуться середньої страхової
6
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виплати, тому страховий тариф зменшиться.
Необхідно відмітити, що приклади 5-6 стосуються встановлення актуарієм базового тарифу, а приклади 1-4 – це котирування ризику андеррайтером,
при цьому поправки до базового тарифу будуть враховувати рівень ризику
(приклади 1 і 4) та умови договору (приклади 2 та 3).
6.2. Особливості розрахунку тарифних ставок із ризикових ви-дів
страхування та страхування життя
Методика розрахунку тарифів, що подана ділі в страховій практиці
застосовується з урахуванням таких умов.
− наявність статистики або будь-якої іншої інформації з розгляну-того
виду страхування.
− відсутність спустошливих подій, що впливають одна за одною на
наявність страхових випадків.
− розрахунок тарифів відбувається при заздалегідь запланованій або
відомій кількості договорів, що передбачається укласти зі стра-хувальниками.
Як було зазначено раніше, страховий тариф, за яким укладається договір
страхування, називається брутто-ставкою (Тб ). Брутто-ставка
розраховується за формулою:
Тн 100
Тб
,
(6.12)
100 f
де Тн – нетто ставка, %;
f – доля навантаження у структурі тариф, %.
Нетто-ставка (Тн ) складається з:
Тн

То Т р ,

(6.13)

де То – основна частина нетто ставки, %; Тр
– ризикова надбавка, %.
Основою розрахунку основної частини нетто-ставки (То ) є збитковість страхової суми, яка залежить від ймовірності настання страхової події
(q) та важкості шкоди ( Вш ) (див. попередній параграф) та визнача-ється за
формулою:
Sb
То

q

100 .
S

n
Ризикова надбавка впроваджується для того, щоб урахувати ко7

(6.14)
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ливання показника збитковості страхової суми.
Припустимі два варіанти розрахунку ризикової надбавки:
1. За наявності статистики про страхові відшкодування та можливо-сті
відрахування середньоквадратичного відхилення при настанні стра-хових
випадків ризикова надбавка розраховується для кожного ризику:
2

1q

Sb
Тр Т о ( )
q
, (6.15) n
де
– середньоквадратичне відхилення страхового відшкодування, грн.
2. При відсутності даних про середньоквадратичне відхилення
страхового відшкодування ризикова надбавка визначається:

1 q
Т р То
()
n
.
(6.16)
q
де ( ) – коефіцієнт, що залежить від гарантії безпеки . Його значення береться
з табл. 6.1.
1,2

Таблиця 6.1
Значення коефіцієнта

()

0,84
1,0

, що залежить від гарантії безпеки

0,90
1,3

0,95
1,645

0,98
2,0

0,9986
3,0

Приклад 6.1:
Страховик проводить страхування від нещасних випадків. Ймовірність настання страхового випадку – 0,05. Середня страхова сума 80 тис.
грн.. Середнє страхове відшкодування – 30 тис грн. Кількість укладених
договорів – 6000. Частка навантаження в тарифній ставці – 24%. Серед-нє
квадратичне відхилення – 8 тис. грн. Визначити тарифну ставку при
гарантії безпеки 0,95.
Рішення:
1. Визначаємо основну
частину нетто-ставки:
То
q Sb 100 0,05 30 100
Sn80
2. Визначаємо ризикову надбавку:

8

1,875 % .
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2

2
8

1 q

1 0,05
S

Т

р То

b

1,875

()
n

30

1,645
0,05
6000

q

3. Визначаємо нетто-ставку:
Т н То Т р
1,875 0,18
4. Визначаємо брутто-ставку:
Т
н 100 2,055
Т б
100 f100 24

0,18 %
.

2,055 % .

100
2,7 % .

Приклад 6.2:
Розрахувати розмір тарифної ставки з майнового страхування при
гарантії безпеки 0,95, виходячи з наступної наявної інформації за попередній період діяльності страховика:
Всього було застраховане об'єктів: 1500
Розмір страховий суми складав: по 548 об'єктах – 8 тис. грн.;
по 725 об'єктах – 11 тис. грн.;
по 227 об'єктах – 15 тис. грн.;
У результаті страхових подій постраждало об’єктів: 34
Розмір сплаченого страхового відшкодування склав:
у 12 випадках (з 548) – 70% від страхової суми;
у 15 випадках (з 725) – 50% від страхової суми;
у 7 випадках (з 227) – 18% від страхової суми.
Частка навантаження в структурі тарифу складає 22%.
Рішення:
1. Визначаємо ймовірність настання страхового випадку:
m
34
q
0,0227 .
n 1500
2. Визначаємо середнє страхове відшкодування на один об’єкт:
S

b

12

0,7

8 15

0,5 11 7

0,18 15
4,9588 тис.грн.

Sb
m

34

3. Визначаємо середню страхову суму на один об’єкт:
S
n
548 8 725 11 227 15 10,5093 тис.грн.
Sn
n
1500
4. Визначаємо основну частину нетто-ставки:

15

9
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То

q

Sb

100

0,0227 4,9588 100
% . 10,5093S

1,0695

n
5. Визначаємо ризикову надбавку:
1 q

1,2
Т р То

()
n

1 0,0227

1,2 1,0695
1,645

.

q

1500

6. Визначаємо нетто-ставку:
Тн
То Т р
1,0695 0,3579
7. Визначаємо брутто-ставку:
Т
н 100 1,4274
Т б
100 f100 22

0,3579 %

0,0227

1,4274 % .

100
1,83 % .

Розрахунок тарифних ставок зі страхування життя має певні особ-ливості,
що пов’язані з об’єктом страхування. Цим об’єктом є життя лю-дини, що
постійно перебуває під ризиком різних небезпек, останньою з яких може бути і
смерть застрахованого. Тому страхування життя перед-бачає страховий захист
майнових інтересів застрахованої особи (або йо-го вигодонабувача) шляхом
страхових виплат при його дожитті до визна-ченого віку або закінчення
терміну дії договору, а також у випадку смерті.
Ймовірність дожити до певного віку або закінчення терміну дії дого-вору
залежить в першу чергу від віку застрахованого в момент страху-вання і
терміну дії договору страхування життя.
На підставі масових даних демографічної статистики та теорії ймовірності виявлена залежність смертності від віку, винайдені необхідні формули
для розрахунків. За спеціально розробленою методикою з ви-користанням цих
формул складаються так звані таблиці смертності. Ці таблиці періодично
перераховуються у зв’язку зі зміною показників смер-тності населення. Вона
містить конкретні цифри смертності для кожного віку (в повних роках) в
розрахунку на 100 тис. населення с послідовним зменшенням тих, що
доживають при переході з однієї вікової групи в ін-шу, що має вік більший на
один рік.
Тобто, таблиці смертності – це впорядкований ряд взаємо-пов’язаних
величин, що характеризують зменшення з віком деякої сукуп-ності народжених
унаслідок смертності.
Таблиця смертності має такий вигляд (табл. 6.2).
До основних показників таблиці належать:
х – однорідні вікові групи населення;
l x – кількість осіб, що доживає до кожного наступного віку;
Для зручності використання до таблиці також включено:
d x – кількість осіб, що помирає при переході від віку х до віку х +1:
10
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dx
d

l

x

l

x x1

(6.17)

lx
q x – ймовірність смерті особи при переході від віку х до віку х +1:
dx
qx
(6.18)
lx
p x – ймовірність дожиття до віку х +1:
l
x1
p

x

1 qx

(6.19)

lx
Таблиця 6.2
Таблиця смертності (гіпотетичний приклад)
х
0
1
…
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
…
99
100

lx
100000
98179
…
88488
87766
86999
86182
85310
84379
83385
82327
81208
80034
78811
…
133
74

dx
1821
179
…
722
767
817
872
931
994
1058
1119
1174
1223
1260
…
59
35

qx
0,0182
0,0018
…
0,0082
0,0087
0,0094
0,0101
0,0109
0,0118
0,0127
0,0136
0,0145
0,0153
0,0160
…
0,4436
0,4730

px
0,9818
0,9982
…
0,9918
0,9913
0,9906
0,9899
0,9891
0,9882
0,9873
0,9864
0,9855
0,9847
0,9840
…
0,5564
0,5270

Слід зауважити, що p x + q x = 1.
Достовірність та математична точність даних таблиць смертності
дозволяє використовувати їх для розрахунку нетто-ставок за видами
страхування життя.
Уже було сказано, що особливою рисою договорів страхування життя є їх
довгостроковість. Страхувальники сплачують або всю суму страхової премії відразу при укладанні договорів, або (що буває значно рідше) упродовж усього
тер-міну страхування. Таким чином, утворюється великий проміжок часу від
момен-
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ту надходження страхових платежів до моменту виконання зобов'язань.
Страхова компанія отримує в своє розпорядження значні суми тимчасово вільних коштів страхових резервів, які, згідно з чинним законодавством, можуть використовуватись страховиками у фінансовій та інвестиційній діяльності та забезпечувати додатковий прибуток. Тому при визначенні нетто-ставки страхова компанія повинна врахувати цей доход. Чим
вища норма доходності, тим менша нетто-ставка.
У ст. 9 Закону України «Про страхування» зазначено, що в договорі
страхування життя величина інвестиційного доходу не повинна перевищувати 4% річних.
Однак у даному випадку діє принципово інша схема нарахування
відсотків, ніж нараховують банки своїм клієнтам на депозитні вклади, тобто
шляхом приєднання до суми вкладу суми нарахованих відсотків. Страхові
компанії діють дещо по-іншому.
Приклад 6.3:
На підставі таблиці смертності розрахувати для особи у віці 45 років:
а) ймовірність прожити ще один рік;
б) ймовірність померти впродовж наступного року життя;
в) ймовірність прожити ще два роки;
г) ймовірність померти впродовж наступних двох років;
д) ймовірність померти на третьому році життя у віці 48 років.
Рішення:
а) ймовірність прожити ще один рік:
l
451 83385 0,9882 ;
p45
l45
84379
б) ймовірність померти впродовж
наступного року життя:
d45
994
q45
0,0118 ;
l45 84379
в) ймовірність прожити ще два роки:
l
452 82327 0,9757 ;
p45
l45
84379
г) ймовірність померти впродовж наступних двох років:
l
84379 82327
45 l452
q45
0,0243 ;
l45
84379
д) ймовірність померти на третьому році життя у віці 48 років:
l
82327 81208
452 l453
q45
0,0133 .
l45
84379
12
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Вони враховують отриманий страхувальником доходи при укладенні
договору страхування життя шляхом попереднього зменшення своїх фінансових зобов'язань. Тому перед страховиків компаніями постає завдан-ня
обчислити суму, яка повинна бути внесена на поточний момент для то-го, щоб
через визначений договором термін мати потрібну страхову суму. Визначення
невідомої величини здійснюється за допомогою дисконтуван-ня, що дає змогу
обчислити поточну вартість майбутньої виплати.
Тарифні ставки за договорами страхування життя бувають однора-зовими
та річними.
Одноразова ставка припускає сплату внеску на початку терміну
страхування. При такій формі сплати внеску страхувальник відразу при
укладанні договору виконує свої зобов’язання перед страховиком.
Річна ставка припускає поступову сплату фінансових зобов’язань
страхувальника перед страховиком. Внески сплачуються раз на рік. Для сплати
внесків може також бути надана ще і помісячна розстрочка.
Одноразова нетто-ставка зі страхування на дожиття для особи у віці
х-років при терміну страхування років n-років в розрахунку на одиницю (100
грн.) страхової суми (або відсотках) (nEx) визначається за формулою:
Vn

l
xn

(6.20)

E

n x

100

lx
де Lx+n – кількість осіб, що доживає до віку x+n
(за даними таблиці смертності);
Lx – кількість осіб, що підлягає страхуванню
(які досягли віку x-років зі 100 тис. народившихся;
Vn – дисконтний множник, що визначається за формулою:
(6.21)

1
Vn

(1 i)n

де i – норма доходності інвестицій;
n – термін страхування.
Одноразова нетто-ставка зі страхування на випадок смерті на певний
термін (nAx) визначається за формулою:
dV d
x
A
n x

V 2 ... d
x1

Vn
xn1
100

lx
dx , dx+1 , dx+n-1 – кількість осіб, що вмирає при переході від x-років до
віку x+n по роках за термін страхування.

(6.22)
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На практиці частіше всього договори страхування життя мають змішаний
характер, тобто поєднують у собі страхування як на випадок смерті так і на
випадок дожиття. Тому одноразова нетто-ставка в цьому випадку дорівнює сумі
розрахованих нетто-ставок:

Т

н n Еx n Ax
Брутто-ставка визначається за формулою 6.12, тобто:
Т
н 100 .
Т б
100 f
де f – доля навантаження у структурі тариф, %.

(6.23)
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Приклад 6.4:
Розрахувати одноразову брутто-ставку для страхувальника у віці 45
років, що застрахований за змішаним страхуванням життя терміном на три
роки. Норма доходності – 4%. Частка навантаження у брутто-ставці – 5%.
Рішення:
1. Визначаємо одноразові нетто-ставки:
а)на дожиття:
1
l

4

81208

8

V

(1 0,04)3

3

3 E45
100

100
l

45
б) на випадок смерті:

84379
d V d V
4
5
46

2

d V 3
47

A
3 45

100
l

994

85,56 % ;

1
(1 0,04) 1058

45

1
(1 0,04)2 1119

1
(1 0,04)3
100

3,47 % ;

84379
в) зі змішаного страхування життя:
Т

н 3 E45 3 A45

85,56 3,47 89,03 %.
2. Визначаємо одноразову брутто ставку при змішаному страхуванні
життя:
89,03 100
Т
E
A
85,56 3,47 93,72 %.
4
3
б
3 5 45
100 5
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Одноразовий тариф не завжди є зручним для страхувальника. Бі-льшість
із них віддають перевагу довшому терміну виконання своїх зобо-в'язань. Тому
в страхуванні життя використовуються не одноразові нет-то-ставки, а неттоставки розстроченого характеру (річні, щомісячні, що-квартальні).
Для розрахунку річної нетто-ставки страхові компанії використову-ють
спеціальні коефіцієнти розстрочки, величина яких залежить від нор-ми
доходності, віку страхувальника (застрахованого) та терміну сплати внесків.
При цьому сума річних нетто-ставок буде більшою за суму одно-разової неттоставки, оскільки страхова компанія отримує у своє розпо-рядження меншу суму
грошей і, як наслідок, втрачає частину інвестицій-ного доходу.
У правилах страхування страхові компанії вказують щомісячні вне-ски (з
урахуванням навантаження), які визначають діленням річних внес-ків на 12.
На практиці для спрощення розрахунків страхових тарифів використовують спеціальні показники – комутаційні числа, які враховують зв'язок
між даними таблиці смертності та дисконтуючими множниками при завданому
рівні доходності.
6.3. Види страхових внесків (премій, платежів)
На основі страхового тарифу визначається розмір страхового внес-ку
(страхового платежу, страхової премії), який виступає як плата за страхування,
яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором
страхування.
Приклад 6.5:
Розрахувати розмір страхового платежу (Sp) для прикладів 6.1, 6.2 та
6.4, якщо страхова сума за договором страхування складе 67 тис. грн.
Рішення:
1. Визначаємо страховий платіж
для прикладу 6.1:
67000 2,7
1809 грн.

Sp

2. Визначаємо страховий платіж
для прикладу 6.2:
67000 1,83
1226,1 грн.

Sp

3. Визначаємо страховий платіж
для прикладу 6.4:
67000 93,72
62792,4 грн.

Sp
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Страховий внесок або страхову премію можна розглядати з економічного, юридичного та математичного погляду.
Економічна сутність страхового внеску виявляється у тому, що він є
частиною національного доходу, яку виділяє страхувальник з метою
гарантування його інтересів від дії негативних подій.
З юридичного погляду страховий внесок можна визначити як
грошовий вираз страхового зобов'язання, яке обумовлене та підтвер-джене
шляхом укладання договору страхування між його учасниками.
У математичному розумінні страховий внесок – це платіж страхувальника страховику, який періодично повторюється.
В основу виділення окремих видів страхових платежів покладено такі
ознаки:
− призначення внеску (ризиковий, нетто-премія, достатній внесок,
брутто-внесок, накопичувальний (ощадний) внесок);
− вид ризиків (натуральні (змінні), постійні);
− форма сплати страхових внесків (одночасні, поточні, річні, розстрочені);
− термін сплати (авансові, наступні);
− спосіб обчислення (середні, ступеневі, індивідуальні) та інші. За
своїм призначенням страхові внески поділяють на:
− ризикову премію;
− накопичуваний внесок; −
нетто-премію; − достатній
внесок; − брутто-премію.
Ризикова премія – чиста нетто-премія – частина страхового внес-ку у
грошовій формі, призначена на покриття ризику.
Величина ризикової премії залежить від ступеня ймовірності настання
страхового випадку. Ризиковий внесок можна розглядати як функцію, похідну
від ймовірності реалізації ризику у часі та просторі.
Накопичувальний внесок – призначений для покриття платежів
страхування у разі закінчення терміну страхування.
Під час дії договору страхування розмір накопичувального внеску змінюється.
Нетто-премія – частина страхового внеску, яка потрібна для пок-риття
страхових платежів за певний проміжок часу за певним видом страхування.
Величина нетто-премії прямо залежить від розвитку ризику. Нетто-премія
дорівнюватиме ризиковій премії у випадках, якщо простежується пла-номірний
розвиток ризику.
Нетто-премія в майновому та особистому страхуванні має різну структуру, яка зумовлена характером видів страхування та їхнім призначенням.
Нетто-премія майнового страхування складається з ризикової премії та стабілізаційного навантаження (надбавки). В актуарних розрахунках особистого
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страхування нетто-премія складається з ризикової премії та накопичувально-го
внеску. Інколи до них додають стабілізаційне навантаження (надбавки).
Достатній внесок дорівнює сумі нетто-премії та навантаження,
введеного для покриття витрат страховика. Достатній внесок можна розглядати як брутто-премію або тарифну ставку.
Брутто-премія – тарифна ставка страховика. Складається з доста-тнього
внеску та надбавок на покриття витрат, пов'язаних з проведенням
попереджувальних заходів, реклами, витрат на покриття збиткових видів
страхування тощо.
Кожний елемент, введений до брутто-премії, призводить до збільшення
всієї тарифної ставки (страхового тарифу).
За характером ризиків страхові внески класифікують на натура-льні та
постійні премії.
Натуральна премія – премія, яка призначена для покриття ризику за
певний проміжок часу. Вона відповідає фактичному розвитку ризику.
Натуральна премія в певний період дорівнює ризиковій премії; з часом
натуральна премія змінюється. За різними видами страхування вона виражається різними ставками. В договорах страхування, які розраховані на трива-лий
час, ризикова премія не залишається незмінною. Вона повторює щорічні зміни
ризику.
Постійні (фіксовані) внески – страхові внески, які з часом не змінюються, а залишаються постійними.
За формою сплати страхові внески поділяють на одночасні, пото-чні та
річні.
Одночасний внесок – страхова премія, яку страхувальник сплачує
страховику за весь період страхування наперед.
Суму одночасного внеску визначають до моменту укладання договору
страхування.
Поточний внесок – частина від загальних зобов'язань страхуваль-ника
стосовно страховика, тобто є частиною одночасного внеску.
Сума поточних внесків за конкретним видом страхування буде більшою
одночасного внеску.
Річний внесок (премія) – одночасний страховий внесок за догово-ром
страхування, який має річний термін дії.
За часом сплати страхові внески поділяють на авансові платежі та
наступну премію.
Авансовими платежами називають платежі, які сплачує страхува-льник
страховику завчасно - до настання терміну їхньої сплати, зазначе-ного в
договорі. Авансові платежі зазвичай вносять за весь термін дії до-говору.
Наступна премія – платіж, внесений страхувальником після на-стання
терміну сплати.
Залежно від того, як страхові внески відображають у балансі
страховика, вони поділяються на перехідні платежі, ефективну премію та
результативну премію.
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Перехідні платежі. Страхові угоди досить часто укладають на один рік
або кілька років. Здебільшого простежується не збігання календарно-го та
страхового року. У випадку, коли річний страховий внесок сплачу-ють у
поточному календарному році, але відносять на період, який охоп-лює
наступний календарний рік, проводиться розподіл страхової премії.
Та частина страхової премії, яка розподілена на наступний календарний
рік, і називається перехідним платежем.
Результативна премія – це різниця між річною нетто-премією та
перехідними платежами поточного року, які віднесено на наступний рік.
Величина результативної премії при інших рівних умовах залежить від
періодичності сплати страхових платежів.
Ефективна премія – сума результативної премії та перехідних пла-тежів,
зарезервованих у поточному році та перенесених на наступний рік.
Ефективна премія – це вся сума поточних страхових платежів, якими
володіє страховик у поточному році.
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