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Forsikringsprodukter
– Et åbent brev til forsikringsmatematikstuderende

Jingyu She

Kære læser. Jeg vil i nedenstående antage, at du regner med en
dag at arbejde i et forsikringsselskab. Måske kommer du til at
regne på, hvor mange penge der skal sættes hen i reserven, for at
kunderne kan få udbetalt deres erstatning. Det kan også tænkes,
at du laver stokastiske modeller til analyse af genforsikringsstra-
tegier eller kapitalkrav. 1

Efter at have læst ovenstående tænker du måske: Arbejdet kræ-
ver, at jeg kan modellere og jonglere med tal. Godt, at jeg bliver
dygtig til matematik. Eller måske tænker du: Hvad er en reserve?
Hvad er genforsikring, og hvad betyder kapitalkrav?2 Let’s face it:
det er godt at kunne lave modeller, men det er endnu vigtigere
at forstå, hvad vi modellerer og motivationen bag. En model, der
giver mening i forbindelse med ulykkesforsikring, kan måske ikke
bruges til at modellere tab-af-erhvervsevne-forsikringer. 3

Heldigvis har vi i vore dage den store Google-guru til at få svar
på "Hvad er-spørgsmål. Wikipedia og Finanstilsynets hjemmesi-
de kan være god hjælp for nysgerrige sjæle. De forskellige for-
sikringsselskabers hjemmesider giver en del information omkring
forsikringsprodukter. Men desværre er terminologien så farverig,
at den ofte er forskellig på tværs af hjemmesiderne. Det kan være

1Hvis Solvens II-direktivet nogensinde når at blive implementeret i dansk
lovgivning, får du masser at lege med.

2Det skal lige nævnes, at du primært vil finde interesse i denne artikel,
hvis du læser på første eller andet år og endnu ikke har fået studierelevant
job. For alt det lærer man om på jobbet eller starten af tredje år.

3Nu er du måske bekymret, fordi du ikke har lært om forskellen mellem
disse forsikringstyper.
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svært at danne sig et overblik. Så til dig, der godt vil tage til den
første jobsamtale og præstere med noget mere end definitionen af
en stokastisk variabel, kan jeg anbefale følgende:

Tag på biblioteket og lån samtlige bøger hjem, som er udgivet af
Forsikringsakademiet4.

Et godt sted at starte er den introduktoriske bog "Grundlæggen-
de forsikringslære"af Claus Bache. For at se en liste over nyeste
udgaver 5 kan læseren besøge siden:
http://www.forsikringsakademiet.dk/boghandel/kategori/
start/.
Desuden kan jeg varmt anbefale den letlæste beretning Tykke og
Behag: Om grundlaget for forsikring, skrevet af den nu pensione-
rede aktuar Paul Johansen.

4Tidligere Forsikringshøjskolen
5Idet lovgivningen ændrer sig løbende, kan det være en god ide at læse

den senest opdaterede udgave. Ellers kan man risikere at sidde med en bog
fra 90’erne, der beretter om "en ny forsikringsform, hvor privatpersoner kan
få dækket deres hospitalsudgifter på privathospitaler". Af samme grund kan
det ikke betale sig at købe bøgerne hjem, da de er hurtigt læst og grundet
samfundets udvikling kun har relevans inden for de næste fem år.
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