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0 Bakgrunn
Et av de mest brennende temaer n̊ar det gjelder forsikringsforpliktelser er hva levetidsgrunnlaget
skal være. En brukbar modell for populasjonen av alle norske menn er av Gomperz-Makeham
typen. Levetidssannsynligheten pl for å overleve fra alder l til l + 1 og dødligheten ql er da
beskrevet ved

pl = exp
(

−θ0 − θ1e
θ2l

)

og ql = 1 − pl

der

θ0 = 0.000309 θ1 = 0.0000219 θ2 = 0.100047.

Det er to problemer med å bruke en slik model til forsikringsberegninger. Den første er at folk
i pensjonsbestander som regel lever lenger enn gjennomsnittet i befolkningen og forskjellen er
betydelig. En mulig matematisk formulering er å legge til grunn at den dødligheten som skal
inn i aktuarielle beregninger er

q′l = slql,

der sl er en seleksjonsfunksjon som f̊ar dødligheten til å synke. Vi skal konkret legge til grunn
at

sl =
1

1 + e−b(l−l0)
der b = 0.05 og l0 = 30.

Modellen er en helt realistisk gjengivelse av hvor mye en pensjonsbestand kan avvike fra be-
folkningen. Alderen l er antall år.

Den andre grunnen til at den virkelige modellen avviker fra befolkningsmodellen er at lev-
etiden kan vise seg å være sterkt økende gjennom de 50 år (eller mer) en pensjonsberegning
løper slik det har vært i perioden etter den annen verdenskrig (levetiden b̊ade for kvinner og
menn økte da 5-6 år). La ql,k være befolkningsdødligheten for l-̊arige i år k med ql,0 = ql lik
dagens dødlighet. En mulig model er

ql,k = ωkql der ω = 0.988905.

Virkeligeheten de siste 50 år har vært mer komplisert ved at ω avhenger av alder l.

1 Sammenligning av modellene
Bestem forventet levealder for nyfødte og forventet gjenværende levetid for personer som er
20l år for l = 1, 2, 3, 4, 5. Sammenlign tall for

• hele befolkingen,
• forsikringsbestanden
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• og for fremtidig modell for hele befokningen 10, 30 og 50 år fremover i tid.

Rapporter resultatene som en tabell.

2 Ekvivalenspremier
Anta ta en person starter å bygge opp sin pensjon fra alder 35 år med 65 som pensjonsalder.
Beregne ekvivalensspremier for alle de fem grunnlagene i punkt 1 n̊ar pensjonen er 1 per år og
varer til poliseinnehaver dør. Alle beregninger er p̊a forskudd og teknisk rente r = 3%. Som i
punkt 1 lag en tabell

3 N̊averdier for porteføljer
Anta at en forsikringsportefølje av poliser identiske med dem i punkt 2 best̊ar av alderfordelin-
gen

Nl = ce0.05|l−45| for l = 35, 36, . . . , 90,

der c er bestemt slik at porteføljen best̊ar av 5000 individer. Her er Nl antall personer i alder l1.
Blant disse betales premie n̊ar l < 65 mens pensjoner mottas n̊ar l ≥ 65. Bestem porteføljens
n̊averdiforpliktelse (forventet) for de fem grunnlagene i punkt 1 hvis r = 3% som før.

4 Fremtidig pengestrøm for porteføljer
La Xk være forventet netto utbetaling i år k. Beregn denne for k opp til 50 under de fem
dødlighetsgrunnlagene og plot mot k, helst i samme figur.

5 Dynamisk dødlighet
En opplagt tanke er at aktuarielle beregninger bør ta hensyn til at levetiden øker gjennom å
bruke tidsavhengige dødligheter heller enn faste, fremtidige som i de foreg̊aende punktene. For
å utvikle slike beregninger la kpl være sannsynligheten for at en l-̊aring i dag er i live k år frem
i tid. Vis rekursjonen

k+1pl = (1 − ql+k,k)kpl = (1 − ωkql+k)kpl for k = 0, 1, . . .

med start i 0pl = 1. Bruk dette resultatet til å beregne ekvivalenspremie, n̊averdi for porteføljens
netto forpliktelser (teknisk rente stadig 3%) og fremtidig pengestrøm (som plottes mot k). Bruk
modellen nederst i Punkt 0 og sammenlign med noen av de tidligere beregninger.

1Det blir en liten unøyaktighte ved at Nl må være et helt tall
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