
STK4500: Livsforsikring og �nans

Hjemmeeksamen - Vår 2021

Denne eksamensoppgaven består av 2 hovedoppgaver med totalt 5 deloppgaver. Hver enkelt
deloppgave er verdt 10 poeng og sluttkarakteren er gitt ved summen av alle poeng ganget med
to. Den endelige karakteren er satt etter en helhetsvurdering. Eksamenen �nner sted på Tors-
dag 10. juni, 9:00-13:00. Vennligst, pass på å være nøye med å presentere matematiske
resultater og formler. Fremvis og presentér resultatene og formlene du bruker, og referér til
forelesningsnotatene eller boka. LATEX eller en annen teksteditor er foretrukket, men dersom du
utfører eksamenen for hånd, vennligst skriv tydelig og ikke stryk over. Legg ved programko-
dene du benytter i et appendiks.

Finanstilsynet er en norsk statlig etat som fører tilsyn med foretak og markeder for å bidra
til �nansiell stabilitet og fungerende markeder. Tilsynet er underlagt Finansdepartementet,
men i 2016 ble tilsynet underlagt EUs �nanstilsyn via European Space Agency (ESA).

Forsikringsforetak og pensjonsfond benytter bruk av dødelighetsgrunnlag foreslått av Fi-
nanstilsynet i et brev fra 8. mars, 2013. Du kan �nne dette brevet ved å trykke på finanstilsynet.
no og skrive "K2013" i søkefeltet. Dokumentet er kalt "Nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv
pensjonsforsikring". Du kan også gå direkte via lenken herunder:

https://www.finanstilsynet.no/contentassets/60b4b0182be14b69a0dd1a2a6ec019b2/

nytt-doedelighetsgrunnlag-i-kollektiv-pensjonsforsikring-k-2013.pdf

På side 4 av dette dokumentet, vil du �nne en modell for dødeligheten i Norge for kollektiv
pensjon basert på data fra 2013, der de har tillagt en eksponensiell trend forårsaket av økende
levetid. De betrakter følgende funksjon

µKol(x, t) = µKol(x, 2013)

(
1 +

w(x)

100

)t−2013

, t ∈ {2013, 2014, 2015, . . . }. (0.1)

Her er µKol(x, 2013) dødeligheten for et medlem i alder x i 2013, mens µKol(x, t) er døde-
ligheten for et medlem i alder x i kalenderår t (for t minst lik 2013). Videre benevnes døde-
lighetsnedgangen med w(x), der

w(x) = min{2.671548− 0.172480x+ 0.001485x2, 0} for menn,

w(x) = min{1.287968− 0.101090x+ 0.000814x2, 0} for kvinner.
(0.2)

Dødeligheten for opplevelsesrisiko er gitt ved følgende formler:

1000µKol(x, 2013) = 0.189948 + 0.003564 · 100.051x for menn,

1000µKol(x, 2013) = 0.067109 + 0.002446 · 100.051x for kvinner.
(0.3)

Dødeligheten for dødsrisiko er gitt ved følgende formler:

1000µKol(x, 2013) = 0.241752 + 0.004536 · 100.051x for men,

1000µKol(x, 2013) = 0.085411 + 0.003114 · 100.051x for women.
(0.4)

1

finanstilsynet.no
finanstilsynet.no
https://www.finanstilsynet.no/contentassets/60b4b0182be14b69a0dd1a2a6ec019b2/nytt-doedelighetsgrunnlag-i-kollektiv-pensjonsforsikring-k-2013.pdf
https://www.finanstilsynet.no/contentassets/60b4b0182be14b69a0dd1a2a6ec019b2/nytt-doedelighetsgrunnlag-i-kollektiv-pensjonsforsikring-k-2013.pdf


Oppgave 1 (Uførepensjonsmodell)

Uførepensjonsmodell er en modell som består av, minst, tre tilstander S = {∗, �, †}. Sannsyn-
ligheten for en overgang fra � til ∗ (reaktivering) avhenger av varigheten i uføretilstanden �.
Det gir derfor mening å dekomponere � i �ere tilstander �1, . . . , �n. Tilstanden �k represen-
terer forsikrede som er uføre fra år k − 1 til år k. Man må åpenbart ha vært i tilstand �j−1,
j = 2, . . . , k for å ha tilgang til tilstand �k for each k = 2, . . . , n.

I tillegg antar vi at �n er en permanent uføtilstand, som betyr at det er ingen mulighet for
reaktivering; de eneste mulige overgangene er �n  �n og �n  †. Se Markov-diagrammet:

Figure 1: En ofte brukt uføremodell.

Betrakt den følgende tidsdiskrete modellen med følgende ett-stegs-overgangssannsynligheter,

p∗†(x) = exp
(
−7.85785 + 0.01538x+ 0.000577355x2

)
,

p∗�1(x) = 3 · 10−4 · (8.4764− 1.0985x+ 0.055x2),

p�k∗(x) =

{
exp (−0.94(k − 1)) · α(x− k), if k < n,

0, ellers
,

α(y) = 0.763313− 0.01045y, y > 0,

p�k†(x) = 0.008 + p∗†(x),

p∗∗(x) = 1− p∗�1(x)− p∗†(x),
p�k�k+1

(x) = 1− p�k∗(x)− p�k†(x).

Se for deg en uførepensjonsordning med følgende spesi�kasjoner:

Antall uføretilstander: n = 10

Konstant årlig rente: r = 3%

Alder ved opprettelsen av polisen: x0 = 30

Kontraktopphør: T = 40

Årlig uførepensjon i tilfelle av uførhet: NOK 200 000
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(a) Beregn nåverdiene for den ovennevnte polisen, gitt alle mulige tilstander ∗, �1, . . . , �10,
der �10 er tilstanden for permanent uførhet. Vis en �gur med alle nåverdiene.

(b) Forklar hva er equivalensprinsippet (equivalence principle) og beregn enkelpreiem og årlig-
premien for denne forsikringen, gitt at den forsikrede er aktiv ved inngåelse av kontrakten
(anta at premier er opphevet dersom poliseinnehaveren er ufør). Vis til slutt en �gur med
alle reserverog en �gur med kun reservene når den forsikrede er aktiv. Hva skjer med
reservene mot slutten av kontrakten? Hvorfor?

Exercise 2 (Forsikringspolise med investeringsvalg)

For denne oppgaven, skal du benytte dødeligheten foreslått av Finanstilsynet i likning (0.1) ved
å velge t = 2021 med vekter (0.2) og (0.4).

Betrakt et fond S med stokastisk dynamikk gitt ved

dSt

St

= µdt+ σdWt, t ∈ [0, T ], S0 = NOK 1 000 000, (0.5)

der µ, σ ∈ R, σ > 0 er parametre og W er en Brownsk bevegelse.
Vi betrakter et lesbisk ektepar der den ene partneren er x0 = 30 år gammel og den andre er

y0 = 40 år gammel. Vi ønsker å se på en forsikring som utbetaler 150% av fondets verdi til den
etterlatte ved dødsfall av en av dem. Vi antar at begge partnerne har stokastisk uavhengige
liv. Videre kontraktspesi�kasjoner er

Konstant årlig rente: r = 3%

Kontraktopphør: T = 40

Dødsfallserstatning: 150% av fondets verdi

Fondets avkastning: µ = 7%

Fondets volatilitet: σ = 25%

(a) Beregn nåverdiens over�ate for denne forsikringsavtalen, gitt tid og fondets verdi så lenge
begge partnerne lever.

(b) Beregn enkelpremiem og årligpremien for denne forsikringsavtalen og plott over�aten for
den matematiske reserven. Plott også den forventede matematiske reserven.

(c) Estimér empirisk fordelingen til den initiale (stokastiske) reserven

V +
0,S0

= EQ

[∫ T

0

v(s)dA(s)

]
,

der EQ er forventningen under risikonøytralmålet, v(t) = e−rt og A er den stokastiske
utbetalingsstrømmen generert av denne polisen. Dobbeltsjekk at den empiriske forvent-
ningen er noe nærme enkelpremiem fra (a). Generér mange slike enkelpremier ved å bruke
denne algoritmen og plott så et histogram. Oppgi også noen beskrivende statistiske mål.
Gjenkjenner du noe fordeling? Hvorfor eller hvorfor ikke?

LYKKE TIL!
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