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Jogszabályból tömör módon merítve azt mondhatjuk a biztosítástechnikai tarta-
lékokról, hogy a biztosítástechnikai tartalék értéke annak az aktuális összegnek felel
meg, amit a biztosítónak ki kellene fizetnie egy másik biztosítónak, ha kötelezett-
ségeit azon nyomban ráruházná. A számításkor fel kell használnia a biztosítónak a
pénzügyi piacokról származó információkat és a biztosítástechnikai kockázatokról
általános és nyilvánosan hozzáférhető adatokat. A tartalékokat úgy kell számítani,
hogy az az eljárás megbízható és objektív legyen. Minden biztosító vagy viszont-
biztosító köteles a szerződéseivel kapcsolatos kötelezettségei tekintetében biztosí-
tásechnikai tartalékot képezni. Az aktuáriusok fő feladatai közé tartozik ezen érté-
kek lehető legpontosabb meghatározása.

A dolgozatom alaptémáját adó, a mérleg fordulónapjáig bekövetkezett vagy
okozott, de még be nem jelentett késői károk, biztosítási események miatti kifizeté-
sek és azok várható költségének fedezetére szolgáló tartalék, melyet később IBNR
("Incurred but Not Reported") tartaléknak nevezünk. Ez a tartaléktípus a függőkár
tartalékok egy fajtája.

Manapság a legjellemzőbb eset az, hogy a matematikai tartalék a legjelentő-
sebb még a nem életbiztosítás ágazatában is, azonban ezen tartalék mellett szintén
nagyon jelentősek a függőkár tartalékok is. Mint már említettem a dolgozatom alap-
témáját az IBNR tartalékolás adja, így a továbbiakban ez kerül előtérbe. Nagyon
fontos tartalék ez, hiszen számos olyan szituáció adódik a mindennapi életben, hogy
egy káresemény megtörténik, azonban a bejelentés csak a hónap és a mérlegforduló
után érkezik be. Ilyen esetekre kell felkészülni és kellő mennyiségű, lehető leg-
pontosabb összeggel kalkulálni a nyereségesség fenntartása érdekében. A tartalék
képzésére a korábbi kártapasztalatokból merítünk. Ha teljesen új ágazatra kell tar-
talékot becsülni, azt egy törvény szabályai betartása mellett végezheti az aktuárius.

Káradatok esetén egy hatalmas adathalmazról beszélünk, ezért mindenképpen
rendszerezik ezeket. Az adatokat célszerű a lehető legfrissebbekből venni, hiszen
az infláció is módosíthatja a kimeneteket. Az esetek nagy részében a táblázat a hasz-
nálatos. Ezen belül is több felírási lehetőség létezik. Az adatok mennyisége alapján
a módszerek két csoportot határoznak meg. Ha elegendő adatunk van a tartalék
becsléséhez, akkor az úgynevezett kifutási háromszögeket alkalmazó módszereket
használjuk. Ellenkező esetben kárhányadon alapuló módszerekre van szükség.

Ezen két csoport legismertebb módszereit fogom bemutatni és egy általam ké-
szített programmal összehasonlítani azokat és különböző módosításaikat. Ezen
felül részletezem az úgynevezett lánc-létra módszer néhány sztochasztikus meg-
közelítését is.


