
Matematyka ubezpieze« »yiowyh (30 godz. wykª., 30 godzin¢w/lab.)Wymagania: Rahunek prawdopodobie«stwa (A lub B), WiFTomasz RolskiCelem wykªadu jest zaznajomienie z poj�iami matematyznymi u»y-wanymi w ubezpiezeniah »yiowyh. W szzególno±i b�d¡ omawiane: ele-menty matematyki �nansowej, przyszªy zas »yia oraz tablie ±miertelno±i,ubezpiezenia na »yie (do»ywotnie, zasowe, na do»yie), renty »yiowe,skªadki bie»¡e rezerwa skªadki netto, ubezpiezenia na wiele ryzyk i wieluosób.Caªy wykªad opiera si� na zrozumieniu kluzowyh poj�¢: jak obenejwarto±i, dyskontowania bie»¡ej warto±i i akumulaji oraz ih aktuarialnyhodpowiedników jak jednorazowej skªadki netto, obenej warto±i aktuarial-nej oraz zakumulowanej warto±i aktuarialnej i dyskontowania aktuarialnego.Drugim istotnym elementem jest zrozumienie istoty tabli trwania »yia orazrahunku probabilistyznego. Do tego dohodz¡ shematy ubezpieze« wrazz systemem oznaze« IAN.Zaleana literatura:Bªaszzyszyn, B. i Rolski, T. Wst�p do matematyki ubezpieze« na »yie.Skrypt IM UWr, 1999; wersja ksi¡»kowa Podstawy Matematyki Ubezpieze«na �yie, WNT, Warszawa, 2004.Zaleana literatura:Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hikman, J.C. & Nesbitt, C.J.Atuarial Mathematis,The Soiety of Atuaries.Gerber, H.U.Life Insurane Mathematis,Springer.Studenkie tablie aktuarialne mo»na znale¹¢ na stroniehttp://www.math.uni.wro.pl/�rolski/indexpl.htmlEgzamin pisemny 3 godzinny z 8-10 zadaniami. Do zdania egzaminu nale»yuzyska¢ ponad 50% punktów.



2Szzegóªowy program wykªadu:Przyszªy zas »yia oraz tablie ±miertelno±i. Prawdopodobie«stwo±mieri i prze»yia. Nat�»enie zgonów. Przei�tne dalsze trwanie »yia.Prawa umieralno±i. Konstrukja tabli trwania »yia. Typy tabli. Uªamkowyokres »yia. Hipotezy agregayjne i interpolayjne.Ubezpiezenia na »yie. Ubezpiezenia bezterminowe, terminowe, nado»yie, mieszane i odrozone. Ubezpiezenia pªatne w momenie ±mieri, nakonie roku i na konie okresów krótszyh ni» rok. Polisy ze zmienn¡ sum¡ubezpiezenia.Renty »yiowe. Renty do»ywotnie, terminowe i odrozone. Renty pªatnew sposób i¡gªy. Renty pªatne na poz¡tek roku i na poz¡tek okresówkrótszyh ni» rok. Renty »yiowe ze zmienn¡ wysoko±i¡ wypªat.Skªadki i rezerwy netto. Skªadki ubezpiezeniowe pªatne w sposób i¡gªy.Skªadki pªatne w sposób dyskretny: raz w roku i w okresah krótszyh ni»rok. Model i¡gªy rezerw netto. Dyskretne modele rezerw netto. Zamianaubezpiezenia skªadkowego na bezskªadkowy. Uj�ie deterministyzne.Ubezpiezenia na wiele ryzyk. Podstawowe wielko±i probabilistyzne itablie wieloopyjne. Model stowarzyszony dla jednego ryzyka i model ryzykkonkuruj¡yh. Przykªady ubezpieze« na wiele ryzyk.Ubezpiezenia dwóh i wi�ej osób. Ryzyko pierwszego zgonu w grupie,ostatni zgon w grupie, kolejny zgon w grupie. Skªadka netto w ubezpiezeni-ah i rentah dla grupy osób. Tablie wymieralno±i dla grupy osób.Funkje komutayjne.


