
Moduly životního a neživotního upisovacího rizika 
 
Submoduly neživotního upisovacího rizika 
 
1) riziko pojistného a rezerv 
riziko pojistného – riziko nedostatečné výše pojistného k pokrytí škod, týká se i nových  
smluv   uzavřených během daného roku, zahrnuje i riziko nákladů 
riziko rezerv – riziko z kolísání v načasování, četnosti a výši škod 
2) riziko storen          
3) neživotní katastrofické riziko – riziko ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných 
závazků vyplývající ze značné neurčitosti předpokladů při tvorbě cen a stanovení rezerv v 
souvislosti s mimořádnými událostmi  
 
korelace – pro účely agregace submodulů se předpokládá korelace 0,25 mezi rizikem 
pojistného a rezerv a katastrofickým rizikem 
 
Submoduly životního upisovacího rizika 
 
1) riziko úmrtnosti – r. ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků 
vyplývající ze změn úrovně, vývoje nebo volatility měr úmrtnosti, kdy zvýšení míry 
úmrtnosti vede ke zvýšení hodnoty pojistných závazků 
2) riziko dlouhověkosti - …, kdy snížení míry úmrtnosti vede ke zvýšení hodnoty pojistných 
závazků 
3) riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti  a nemocnosti – r. vyplývající ze změn míry 
invalidity, míry chorobnosti a míry nemocnosti (u životního pojištění, pokud plnění závisí na 
invaliditě, nemocnosti apod. a závazky nelze posuzovat odděleně) 
4) riziko nákladů  
5) riziko revize – r. vyplývající ze změn  revizních sazeb uplatňovaných na důchody, které 
jsou dány změnami v právním prostředí nebo zdravotním stavu pojištěných osob 
6) riziko storen – vyplývá ze změn úrovně nebo volatility míry storna, míry ukončení, míry 
obnovení a míry odbytného     
7) životní katastrofické riziko – riziko neurčitosti předpokladů při tvorbě cen a stanovení 
rezerv v souvislosti s mimořádnými nebo zvláštními událostmi (krátkodobé zvýšení 
úmrtnosti) 
 
korelace – 0,25 nebo 0,5 nebo 0, korelace mezi úmrtností a dlouhověkostí -0,25 
 
Příklady stresových scénářů 
 
SCR pro jednotlivé submoduly se stanoví jako rozdíl hodnoty vlastních zdrojů při nejlepším 
odhadu předpokladů a při stresovém scénáři (pokud stresový scénář pro uvažované portfolio 
vede ke zvýšení hodnoty závazků nebo snížení hodnoty aktiv) 
 
Stresové scénáře v modulu životního rizika:  
úmrtnost – trvalý nárůst pravděpodobností úmrtí o 15% 
dlouhověkost - trvalý pokles pravděpodobností úmrtí o 20% 
katastrofické – nárůst počtu zemřelých v příštím roce o 0,15% 
náklady – nárůst o 10% oproti nejlepším odhadům + nárůst o 1% v nákladové inflaci 
storna – zvýšení míry stornovosti o 50%, snížení míry stornovosti o 50%, storno 40% kmene 
(bere se výsledek znamenající největší ztrátu)  
 
 


