
החוג לסטטיסטיקה                                                       תלי לנגברג   פרופ' נפ  
 

 

1 

   דאותופרק ד: פוליסות הנפדות בו     

 פוליסה הנפדת בודאות

 מצוין:א חוזה בין מנפיק הפוליסה לבין רוכש הפוליסה בו יפוליסה הנפדת בודאות ה

 (,פרמיות)הנקראות  מספר, גובה, וזמני ההפקדות, של רוכש הפוליסה )א(

 (n -)אותו נסמן ב ,זמן פירעון הפוליסה (ב)

 , (או הטבת פירעון או הסכום המובטח)הנקרא  כש הפוליסה בעת הפירעוןהתמורה שיקבל רו (ג)

 , הוצאה ראשוניתהוצאה בגין הנפקת הפוליסה: הוצאות מנפיק הפוליסה:  (ד)

 בעת הפרעון:הוצאה בגין תשלום ההטבה , והוצאות חידוש  בגין חידוש הפוליסה: ותהוצא       

 . הוצאת פירעון       

 הערות:

 , הטבת הפרעון ברוטופרעון בתוספת הוצאת הפרעון נקראת הטבת ה)א( 

 , פרמיה נטוהפרמיה בקיזוז ההוצאות בעת תשלום הפרמיה נקראת  )ב(

 פוליסה הנפדת בודאות מיוצגת על ידי שלושה תזרימים: (ג)

 :תזרים הפרמיות

 עד זמן הפרעון,)מראש( תשלומי פרמיות בתחילת כל יחידת זמן 

 :תזרים ההוצאות

י ההוצאה הראשונית, תשלומי הוצאות החידוש בתחילת כל תשלומ

 פרעון,היחידת זמן עד זמן הפרעון, ותשלום בעת הפרעון  של הוצאת  

 :תזרים הפירעון

 תשלום ההטבה בעת הפרעון.

מתקיים השיוויון  tלכל  מספר ממשי  ." מקשרת בין ערכי שלושת התזרימים משוואת הערך" )ד(

 הבא:

    tערך תזרים ההוצאות מחושב בזמן  פחות tרמיות מחושב בזמן ערך תזרים הפ     
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 אפס.ל שווה tמחושב בזמן ההטבות ערך תזרים   פחות

 בפרט נקבל את:

 :משוואת הערך בעת ההנפקה

ערך   פחותערך תזרים הפרמיות מחושב בעת הנפקת הפוליסה 

  ההטבותערך  פחות  ת הפוליסהתזרים ההוצאות מחושב בעת הנפק

 ,לאפס שווה ת הפוליסהת הנפקעמחושב ב

 ואת:

 : משוואת הערך בעת הפירעון

ערך תזרים  פחותערך תזרים הפרמיות מחושב בעת פירעון הפוליסה 

ערך תזרים הסכום המובטח   פחותההוצאות מחושב בעת הפירעון 

 .לאפס שווה מחושב באת הפירעון

  כפי שנראה  הפרעון ת ערך הטב את או ממשוואת הערך ניתן לחלץ את ערך הפרמיה, (ה)

 בדוגמאות,     

 ערכי הפוליסה

ערכים ו יםרטרוספקטיביערכים ) ערכי הפוליסהלפוליסות הוא  הקשורמושג חשוב 

 (יםפרוספקטיבי

 :רטרוספקטיבי ערך פוליסה 

משך תקופת ההפקדה יש ללקוח עניין לדעת מהו הסכום נטו  kבכל נקודת זמן 

. אם למשל הלקוח מעונין לסיים בזמן kזמן  שהצטבר לזכותו בגין הפקדותיו עד

k  את ההתקשרות עם מנפיק הפוליסה חשוב לו לדעת מהו הסכום שהצטבר

אותה הוא  kהפקדת הפרמיה בזמן כמובן למעט  kעד זמן לזכותו בגין הפקדותיו 

תשלומי הפרמיות נטו )פרמיות פחות הוצאות( תזרים . ערך כבר לא ישלם
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ערך נקרא  k, מחושב בזמן kלל את התשלומים בזמן , לא כוkששולמו עד זמן 

k ,nk0בזמן  הרטרוספקטיבי הפוליסה  .  

k ,nk0ערך הפוליסה הרטרוספקטיבי בזמן  :שווה ל , 

 פחות kזמן ב מחושב  k,(−(תזרים הפרמיות ששולמו במרווח הזמן ערך 

 .kזמן ב מחושב k,(−(ההוצאות ששולמו במרווח הזמן  תזריםערך 

 חישוב רקורסיבי של ערך הפוליסה הרטרוספקטיבי:

]k,1k(מאחר ובמרווח הזמן  הרי  k-1בזמן שניהם  הוצאות פרמיה ותשלום יש תשלום  −

 שווה ל: kשערך הפוליסה הרטרוספקטיבי בזמן 

ומצטברת  k-1הפרמיה המשולמת בזמן  תוספתב  k-1טרוספקטיבי  בזמן ערך הפוליסה הר

 .ביחידת זמן תמצטברה k-1ההוצאות בזמן  בהפחתתו ליחידת זמן

 מאחר ובעת ההנפקה הערך הרטרוספקטיבי של הפוליסה שווה לאפס ניתן בעזרת הנוסחה

n,,0kהרקורסיבית לחשב את ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים בזמנים  =  . 

 ממשואת הערך בעת הפירעון נובע ש:

תזרים ערך  בתוספת  הפרעון מחושב בזמן n,(−[תזרים ההוצאות במרווח הזמן ערך 

תזרים הפרמיות ערך ל שווה  הפרעון מחושב בזמן n,(−[במרווח הזמן הטבות ה

 . הפרעון מחושב בזמן n,(−[במרווח הזמן 

 שווה ל:   הפרעון מחושב בזמן n,(−[תזרים ההוצאות במרווח הזמן ערך 

הוצאת  בתוספת מחושב בזמן הפרעון n,(−(תזרים ההוצאות במרווח הזמן ערך 

 הפרעון מחושבת בזמן הפרעון,

 שווה ל:  הפרעון מחושב בזמן n,(−[במרווח הזמן  הפרמיותתזרים ערך 

)כי הפרמיות  מחושב בזמן הפרעון, n,(−(תזרים הפרמיות במרווח הזמן ערך 

 משולמות מראש(
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 לכן נובע ממשוואת הערך ש:

תזרים ההוצאות במרווח הזמן ערך   בתוספת הפרעוןבזמן מחושבת  ת הברוטוהטב

)n,(− תזרים הפרמיות במרווח הזמן ערך ל שווה מחושב בזמן הפרעון)n,(− 

 הפירעון.  בזמן מחושב

 . ברוטו ערך הפוליסה הרטרוספקטיבי בעת הפירעון שווה לסכום המובטח  לכן

 עובדה זו משמשת דרך לבדיקת נכונות החישוב של ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים.

 :וספקטיביפר ערך פוליסה

פוליסה במרווח הזמן הפוליסה לרוכש ההנטו העתידיות של מנפיק  התחיבויות

),k ]   מחושבת בזמןk  בזמן  ערך הפוליסה הפרוספקטיבינקראתk, nk0 .  

 חייב לשלם את הסכום המובטח ו  הפוליסה לרוכשלשלם חייב מנפיק הפוליסה  

]k,(אות העתידיות במרווח הזמן את ההוצ  לשלם חייב , ואילו רוכש הפוליסה

]k,(הפוליסה  את הפרמיות העתידיות במרווח הזמן   למנפיק   לכן  ערך .

k ,nk0הפוליסה הפרוספקטיבי בזמן  :שווה ל , 

תזרים ההוצאות העתידיות במרווח  בתוספת kהסכום המובטח מהוון לזמן 

]k,(הזמן    מהוון לזמןk   תזרים הפרמיות העתידיות במרווח  בהפחתתו

]k,(הזמן    מהוון לזמןk. 

 חישוב רקורסיבי של ערך הפוליסה הפרוספקטיבי:

]k,1k(מאחר ובמרווח הזמן   , k-1בזמן שניהם תשלום הוצאות יש ו תשלום פרמיה יש  −

 שווה ל: k-1הרי שערך הפוליסה הפרוספקטיבי בזמן 

 k-1ההוצאות בזמן  בתוספתמהוון ביחידת זמן  kבזמן ערך הפוליסה הפרוספקטיבי 

 . k-1הפרמיה המשולמת בזמן  בהפחתתו
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ו ברוטמאחר ובעת הפירעון  הערך הפרוספקטיבי של הפוליסה שווה  לסכום המובטח 

ניתן בעזרת הנוסחה הרקורסיבית לחשב את ערכי הפוליסה הפרוספקטיביים בזמנים 

n,,0k =  . 

 בעת ההנפקה נובע ש: מחושבת את הערך וממשו

]0,(במרווח הזמן  ותהטבתזרים ה  תזרים ההוצאות במרווח  בתוספתלראשית  ןמהוו

]0,(הזמן   0,(לתזרים הפרמיות העתידיות במרווח הזמן שווה  מהוון לראשית[  

 לכן: מהוון לראשית.

 . לאפס ערך הפוליסה הפרוספקטיבי בעת ההנפקה חייב להיות שווה

 עובדה זו משמשת דרך לבדיקת נכונות החישוב של ערכי הפוליסה הפרוספקטיביים.

 הערות:
 

 בחישוב הפרמיה, או ניתן לחשב נו הבסיס בו השתמש סמך ניתן לחשב על את ערכי פוליסה  )א(
 

 ערכי הפוליסה על סמך בסיס שונה, את 
 

 זמן ת בחישוב הפרמיה אז, בכל נקוד השתמשנובבסיס בו  נשתמש פוליסה  ערכיאם לחישוב  )ב(
 

 כפי שמראה השיקול הבא:, שווה התזרים הרטרוספקטיבי לתזרים הפרוספקטיבי    
 
k ,n,,0kממשוואת הערך בזמן      =, :נובע 

 
 ערך תזרים ההוצאות במרווח  פחות kמחושב בזמן  k,(−(ערך תזרים הפרמיות במרווח 

 
)k,(−  מחושב בזמןk  לערך תזרים ההוצאות במרווח  שווה),k[    מחושב בזמןk   

 
]k,(ערך זרם ההטבות במרווח בתוספת     מחושב בזמןk  ערך תזרים הפרמיות  פחות 

 
]k,(במרווח     מחושב בזמןk  . 

 

הרטרוספקטיביים עובדה זו משמשת דרך לבדיקת נכונות החישוב של ערכי הפוליסה 

 הפרוספקטיביים.ו

 שדנים  עולהפוליסה על סמך בסיס שונה  מזה המשמש לחישוב הפרמיה חישוב ערכי ההצורך ב )ג(
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 אותם נציג בפיסקה הבאה.ודמי סילוקים  בדמי פידיון  
 

 סילוקים: דמיפדיון ו דמי

 שבינו לבין מנפיק הפוליסה. התקשרות, שינוי באופי המשך חיי הפוליסהלקוח עשוי לבקש, )א(  

 נציג שלוש אפשרויות שינוי:       

(i) פעמי -הלקוח מבקש להפסיק את תשלומי הפרמיות ולקבל מידית סכום חד   

 , פדיון-דמילפני הפסקת תשלומי הפרמיה, הנקרא כתמורה להפקדותיו      

(ii)  הלקוח מבקש להפסיק את תשלומי הפרמיות אך מוכן לחכות עד לזמן  

  הנקרא  מובטח מעודכן סכום  בזמן הפרעון ולקבל המקורי הפירעון       

 , סילוקים-דמי       

(iii ) הלקוח מבקש להנפיק לו פוליסה חדשה )היכולה להיות שונה בגובה    

 בתקופת ההפקדה, בגובה ההוצאות, ובסכום המעודכן(,הפרמיה המשולמת,       

 .הוצאת שינוי ת יש הוצאות בגין השינוי הנקראמנפיק הפוליסה ל )ב(

 דמי לפרוש בעת הפרעון ולקבל ני זמן הפרעון ומקבל דמי פידיון או אם הלקוח מחליט לפרוש לפ )ג(

 הפסד של בעל \הרווח, ואת הפוליסה  ההפסד של מנפיק\הרווחסילוקים ניתן לחשב את      

 .הפוליסה     

 ומקבל דמי פידיון או לפרוש בעת הפרעון ולקבל אם הלקוח מחליט לפרוש לפני זמן הפרעון  )ד( 

 בעל  תשואת, ואת על כל העיסקה הפוליסה  מנפיק תשואתניתן לחשב את ים דמי סילוק     

 .על כל העיסקה הפוליסה     

 חישובים בגין קבלת דמי פידיון

n,,0k, וקיבל דמי פידיון kם בעל הפוליסה פרש בזמן אההפסד של מנפיק הפוליסה \הרווח = .  

 j(1)ק הפוליסה יכול להפקיד כספים בתשואה , ומנפיkנניח שבעל הפוליסה פרש בזמן 

 ליחידת זמן.
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בעל  k)בזמן  Pפרמיות בגובה   k  kמנפיק הפוליסה קיבל מבעל הפוליסה עד זמן 

 אתמתשלומי הפרמיות  מקזזהפוליסה לא משלם את הפרמיה(. מנפיק הפוליסה 

 .ליחידת זמן  j(1)את הפרמיות נטו במוסד פיננסי בתשואה  ומשקיעההוצאות 

k ,n,,0kההפסד של מנפיק הפוליסה בזמן \לכן הרווח =:נתון על ידי , 

דמי  פחות kמחושב בזמן   j(1)הפרמיות נטו לפי תשואה  kערך ההצטברות של 

 .kהפידיון בזמן 

j(1) , n,,0kלפי תשואה  kחישוב הצטברות הפרמיות נטו בזמן  =:  

 : Iדרך 

את הערכים הרטרוספקטיביים של הפוליסה לפי בסיס החישוב של מחשבים 

אינה בהכרח שווה ש )  j(1) -הפרמיות למעט הריבית ליחידת הזמן השווה ל

. ערכו של Pהפרמיה ערך  ( עם בבסיס החישוב של הפרמיהלריבית הנקובה 

שווה לערך ההצטברות המבוקש של   kהתזרים הרטרוספקטיבי הנ"ל בזמן 

 הפרמיות. 

 : IIרך ד

1k,,1,0הפרמיות נטו )ששולמו בזמנים  kנהון את  −  לעת ההנפקה )

 k. אחר כך נסכם את j(1))המשמשת כראשית( לפי תשואה השווה ל 

.  כתוצאה  j(1), לפי תשואה השווה ל kהפרמיות המהוונות ונצבור אותן לזמן 

 נקבל את  ערך ההצטברות המבוקש של הפרמיות.

 (נוסחה רקורסיבית ) : IIIדרך 

k n,,1kהערך המצטבר של הפרמיות נטו בזמן  =שווה לערך המצטבר , 

בתוספת הפרמיה נטו  כל זה צבור ביחידת זמן  k-1של הפרמיות נטו בזמן 

. הערך המצטבר של הפרמיות נטו j(1) -תשואה ליחידת זמן השווה ל לפי

 שתמש בנוסחה הרקורסיבית( )ולכן ניתן להשווה לאפס. 0בזמן 
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n,,0k  ,וקיבל דמי פידיון kההפסד של בעל הפוליסה עם בעל הפוליסה פרש בזמן \הרווח = 

k ,n,,0kנניח שבעל הפוליסה פרש בזמן  = ובעל הפוליסה יכול להפקיד כספים ,

 ליחידת זמן. j(2)בתשואה 

בעל הפוליסה לא  k)בזמן  Pפרמיות בגובה   k  kבעל הפוליסה משלם עד זמן 

ליחידת   j(2)במוסד פיננסי בתשואה ( אותן יכול היה להפקיד  משלם את הפרמיה

k ,n,,0kההפסד של מנפיק הפוליסה בזמן \לכן הרווח זמן. =:נתון על ידי , 

  j(2) הפרמיות לפי תשואה kערך ההצטברות של  פחות kדמי הפידיון בזמן 

  kמחושב בזמן 

j(2,n,,1k ) לפי תשואה kחישוב הצטברות הפרמיות בזמן  =:  

 : Iדרך 

מחשבים את הערכים הרטרוספקטיביים של הפוליסה לפי הבסיס: ריבית: 

j(2) ,והפרמיה  , הוצאות: איןP ערכו של התזרים הרטרוספקטיבי הנ"ל .

 וקש של הפרמיות.שווה לערך ההצטברות  המב  kבזמן 

 : IIדרך 

1k,,1,0rהפרמיות )ששולמו בזמנים  kנהון את  −=   לעת ההנפקה )

הפרמיות  k. אחר כך נסכם את j(2))המשמש כראשית( לפי תשואה השווה ל 

נקבל את  צאה .  כתוj(2), לפי תשואה השווה ל kהמהוונות ונצבור אותן לזמן 

 ות נטו .ערך ההצטברות המבוקש של הפרמי

 (נוסחה רקורסיבית) : IIIדרך 

k n,,1kהערך המצטבר של הפרמיות בזמן  =שווה לערך המצטבר , 

 בתוספת הפרמיה כל זה צבור ביחידת זמן לפי k-1של הפרמיות בזמן 

 0. הערך המצטבר של הפרמיות בזמן j(1) -תשואה ליחידת זמן השווה ל

 מש בנוסחה הרקורסיבית(שווה לאפס.)ולכן ניתן להשת
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n,,1k, וקיבל דמי פידיון kחישוב תשואת מנפיק הפוליסה עם בעל הפוליסה פרש בזמן  =  

k ,n,,1kנניח שבעל הפוליסה פרש בזמן  = וקבל בזמן  ,k  את דמי

  נטוהפידיון. למנפיק הפוליסה יש את התזרים הבא: תשלומי פרמיות 

1k,,1,0ים בזמנ − בסימן חיובי( ותשלום דמי הפידיון בזמן(,k  בסימן(

שלילי(. הריבית היחידה )במידה וקימת(  המאפסת את ערך תזרים 

המזומנים הנ"ל  ביחס לנקודת זמן שרירותית היא התשואה אותה השיג 

מנפיק הפוליסה. את הריבית ניתן לחשב בעזרת חתירה למטרה. על מנת 

 קרו.אנשתמש במ k -וא את התשואות לכל ערכי הלמצ

n,,1k, וקיבל דמי פידיון kחישוב תשואת בעל הפוליסה עם בעל הפוליסה פרש בזמן  =   

k ,n,,1kנניח שבעל הפוליסה פרש בזמן  = וקבל בזמן  ,k  את דמי

פרמיות בזמנים  הפידיון. לבעל הפוליסה יש את התזרים הבא: תשלומי

1k,,1,0 − בסימן שלילי( ותשלום דמי הפידיון בזמן(,k  .)בסימן חיובי(

הריבית היחידה )במידה וקימת(  המאפסת את ערך תזרים המזומנים 

הנ"ל  ביחס נקודת זמן שרירותית היא התשואה אותה השיג בעל 

ל מנת למצוא הפוליסה. את הריבית ניתן לחשב בעזרת חתירה למטרה. ע

 קרו.אנשתמש במ k -את התשואות לכל ערכי ה

 חישובים בגין קבלת דמי סילוקים

    דמי סילוקים, וקיבל kההפסד של מנפיק הפוליסה עם בעל הפוליסה פרש בזמן \הרווח

n,,0k =  

k ,n,,0kנניח שבעל הפוליסה פרש בזמן  =ל להפקיד , ומנפיק הפוליסה יכו

 ליחידת זמן. j(1)כספים בתשואה 
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בעל הפוליסה לא  kפרמיות )בזמן   k  kמנפיק הפוליסה קיבל מבעל הפוליסה עד זמן 

ההוצאות ויכול  אתמתשלומי הפרמיות  קזזמשלם את הפרמיה(. מנפיק הפוליסה מ

 ליחידת זמן.  j(1)להשקיע את הפרמיות נטו במוסד פיננסי בתשואה 

k ,n,,0kסד של מנפיק הפוליסה בזמן ההפ\לכן הרווח =:נתון על ידי , 

דמי  פחות nמחושב בזמן   j(1)הפרמיות נטו לפי תשואה  kערך ההצטברות של 

 הסילוקים.

 מחושב בזמן הפרעון  j(1)לפי תשואה  kזמן עד חישוב הצטברות הפרמיות נטו 

n,,1k =  : 

 ( לפי ריבית k)לא כולל זמן  kת הפרמיות נטו עד זמן מחשבים את הצטברו
 

 ואת  )באחת מהדרכים שהוצגו בדיון על דמי הפידיון( j(1)  -שנתית השווה ל
 

 .j(1) -התוצאה צוברים לזמן הפרעון לפי ריבית שנתית השווה ל
 

  ,וקיבל דמי סילוקים kההפסד של בעל הפוליסה עם בעל הפוליסה פרש בזמן \הרווח

n,,0k = 

k ,n,,0kנניח שבעל הפוליסה פרש בזמן  = ובעל הפוליסה יכול להפקיד ,

 ליחידת זמן. j(2)כספים בתשואה 

בעל הפוליסה לא משלם  kפרמיות )בזמן   k  kבעל הפוליסה משלם עד זמן 

חידת לי  j(2)( אותן יכול היה להפקיד  במוסד פיננסי בתשואה  את הפרמיה

 זמן.

k ,n,,0kההפסד של מנפיק הפוליסה בזמן \לכן הרווח =:נתון על ידי , 

הפרמיות לפי תשואה  kערך ההצטברות של  פחות דמי הסילוקים בזמן הפרעון 

j(2)   מחושב בזמן הפרעון 

n,,1k  ,מחושב בזמן הפרעון j(2)לפי תשואה  kחישוב הצטברות הפרמיות עד זמן  =: 

 ( לפי ריבית k)לא כולל זמן  kמחשבים את הצטברות הפרמיות עד זמן 
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 )באחת מהדרכים שהוצגו בדיון על דמי הפידיון( ואת  j(2)  -שנתית השווה ל

 
 .j(2) -התוצאה צוברים לזמן הפרעון לפי ריבית שנתית השווה ל

 

 ,וקיבל דמי סילוקים k חישוב תשואת מנפיק הפוליסה עם בעל הפוליסה פרש בזמן

n,,1k =  

k ,n,,1kנניח שבעל הפוליסה פרש בזמן  = .וקבל בזמן הפרעון דמי הסילוקיםן  ,

בזמנים   נטולמנפיק הפוליסה יש את התזרים הבא: תשלומי פרמיות 

1k,,1,0 −בסימן חיובי( ותשלום דמי הסילוקים בזמן(, n  הריבית .)בסימן שלילי(

היחידה )במידה וקימת(  המאפסת את ערך תזרים המזומנים הנ"ל  ביחס לנקודת זמן 

שרירותית היא התשואה אותה השיג מנפיק הפוליסה. את הריבית ניתן לחשב בעזרת 

נשתמש במכשיר  k -חתירה למטרה. על מנת למצוא את התשואות לכל ערכי ה

 המקרו.

n,,1k, וקיבל דמי סילוקים kהפוליסה אם הוא פרש בזמן חישוב תשואת בעל  =   

k ,n,,1kנניח שבעל הפוליסה פרש בזמן  = וקבל בעת הפרעון דמי סילוקים. לבעל  ,

1k,,1,0הפוליסה יש את התזרים הבא: תשלומי פרמיות בזמנים  − )בסימן שלילי(,

)בסימן חיובי(. הריבית היחידה )במידה וקימת(  המאפסת את  nסילוקים בזמן ותשלום דמי 

ערך תזרים המזומנים הנ"ל  ביחס לנקודת זמן שרירותית היא התשואה אותה השיג בעל 

הפוליסה. את הריבית ניתן לחשב בעזרת חתירה למטרה. על מנת למצוא את התשואות 

 נשתמש במכשיר המקרו. k -לכל ערכי ה

 תדוגמאו

 :1דוגמה 

 פרמיות שנתיות , בתמורה לתשלוםשנה 15 -ש"ח הונפקה ל 100,000פוליסה בסכום מובטח של 

הוצאה ,  8%שנתית השווה ל  ריבית:פי הבסיס: למחושבות  הפרמיות חיי הפוליסה. משךמראש 
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מגובה הפרמיה  4% חידוש: וצאתה ,הפרמיה הראשונהמ 10%ש"ח בתוספת  1,000 ראשונית:

  ₪. 100: הוצאת פירעוןילך, השניה וא

 חשב את גובה הפרמיה השנתית, )א(

k ,15,,0kחשב את הערכים הרטרוספקטיביים והפרוספקטיביים של הפוליסה בזמן  )ב(  = . 

k ,15,,0kדמי הפידיון בזמן  =:שווים ל , 

פרמיות ששילם בעל הפוליסה לפני מיתר ה 85%מהפרמיה הראשונה והצטברות    50%הצטברות  

 .7%לפי תשואה שנתית של k מחושב בזמן   kזמן 

0k,,15עבור  kחשב את דמי הפידיון בזמן   )ג(   =, 

   פרמיות מפסיק לשלם אם בעל הפוליסה k,בזמן של  מנפיק פוליסה  ההפסדה/חשב את הרווח  (ד)  

k ,15,,0kן בזמן ומקבל את דמי הפידיו k בזמן        =  מנפיק הפוליסה יכול להשקיע כספים .  

 . 8.5%בתשואה של        

  מפסיק לשלם פרמיות  אם בעל הפוליסה k,בזמן של  בעל פוליסה  ההפסדה/חשב את הרווח  (ה)  

k ,15,,0kומקבל את דמי הפידיון בזמן    k בזמן         =פוליסה יכול להשקיע כספים .  בעל ה  

 . 7.5%בתשואה של          

 פתרון: 

 ." 1"דוגמה בגיליון בשם   "4"דוגמאות פרק פתרון דוגמה זו מופיע בקובץ אקסל בשם 

 )א( 

את תזרים הוצאות החידוש  ₪. 1לפרמיה שנתית בגובה ראשית נחשב את תזרים הפרמיות  

לזמן הנפקת  מהוונים התזרימים שלושת .טבהואת תזרים הה  ₪, 1שנתית בגובה  לפרמיה

 הפוליסה. 

 :  תזרים הפרמיות
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₪ מהוון לעת  1לפרמיה שנתית בגובה  נחשב את  תזרים הפרמיות Cבעמודה 

לתאים  C8, נעתיק את התא A8-^1.08=נרשום:  C8בתא : הנפקת הפוליסה

C9-C22 ובתא ,C5 נחשב את ערך התזרים בעת ההנפקה . 

 :דושתזרים הוצאות החי

₪ מהוון  1לפרמיה שנתית בגובה  נחשב את תזרים הוצאות החידוש  Dבעמודה 

נרשום:  D9בתא  ,A8-^1.08*0.1=נרשום:  D8בתא :  לעת הנפקת הפוליסה

=0.04*1.08^-A8 נעתיק את התא ,D9 לתאים  D10-D22 ובתא ,D5   נחשב

 את ערך התזרים בעת ההנפקה. 

 תזרים ההטבה

בעת  )ההטבה בתוספת ההוצאה(  ברוטוהטבה הנחשב את תזרים  E5בתא 

    .A23-^1.08*100100=ההנפקה ונרשום: 

  עכשיו אנו מוכנים לחשב את הפרמיה. 

 חישוב הפרמיה

משוואת הערך בעת ההנפקה נובע ש: מ .הפרמיה השנתית המבוקשת Pתהי 

5E5DP10005CP ++= . 

 : C2 נרשום בתא . את ערך הפרמיה השנתית ,C2בתא  ,נחשב

=(E5+1000)/(C5-D5) ,ונקבל את ערך הפרמיה השנתית המבוקשת  

  אלטרנטיבי:חישוב פרמיה 

  ₪. 1לפרמיה שנתית בגובה : הפרמיות נטונציג את תזרים  Gבעמודה 

   , A8-^1.08*0.96נרשום:  G9, בתא  A8-^1.08*0.9=נרשום:  G8בתא 

ערך התזרים נחשב את  G5בתא  .G10-G22לתאים  G9ונעתיק את התא 

  . בעת ההנפקה
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5E10005GPמשוואת הערך בעת ההנפקה נובע ש: מ += נחשב בתא .

G3  את ערך הפרמיה השנתית המבוקשת: נרשום בתא:G3 

=(E5+1000)/G5     

 :חישוב פרמיה אלטרנטיבי

פרמיה ל ביחסמחושב בעת הפירעון   הפרמיות נטונציג את תזרים  Iבעמודה 

 נמצא את הפרמיה הנדרשת. חתירה למטרה,אחר מכן, בעזרת רירותית. לש 

  נרשום: I8, ערך פרמיה שנתי שרירותי. בתא 4000נרשום  I3בתא 

  =(0.9*$I$4-1000)*1.08^(15-A8) בתא ,I9  נרשום

=0.96*$I$4*1.08^(15-A9) את התא .I9  נעתיק לתאיםI10-I22,   

טרה נמצא את גובה בעזרת חתירה למ  .sum(I8:I22)=נרשום:  I5בתא 

על ידי שינוי ערך , 100,100: את הערך, I5: קבע בתא  הפרמיה הנכון:

 . הפעלת חתירה למטרה נותנת את הפרמיה השנתית הרצויה.I3: התא

  )ב(  

 ערכים רטרוספקטיביים

15,0kנציג את הערכים הרטרוספקטיביים של הפוליסה בזמנים  Kבעמודה  = . 

 , שווה לאפס לכן נרשום בתא 0, לפני התשלומים בזמן 0ף בקופה בזמן כמות הכס

:K8 =0. 

לפני  0, שווה לכמות הכסף בזמן 1, לפני תשלומים בזמן 1כמות הכסף בקופה בזמן 

 , בהפחתת ההוצאה השקלית הראשוניתK8 -, כלומר הערך ב0התשלומים בזמן 

, כל זה מוכפל בפקטור (0.9Pנטו )הראשונה בתוספת הפרמיה  1,000 השווה ל:

. כמות 1.08*(K8+0.9*C3-1000)=נרשום:  K9 תאההצטברות ליחידת זמן. לכן ב

לפני התשלומים  1, שווה לכמות הכסף בזמן 1, לפני התשלומים בזמן 2הכסף בזמן 

( כל זה מוכפל 0.96P) השניה  , בתוספת הפרמיה נטוK9 -, כלומר הערך ב1בזמן 
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.   1.08*(K9+0.96*$C$3)=נרשום:  K10 -מן. לכן בבפקטור ההצטברות ליחידת ז

ונקבל את ערכי הפוליסה הרטרוספקטביים.  K11-K23נעתיק לתאים  K10את התא 

, ברוטו גובה הסכום המובטח 100,100קבלנו את המספר  K23נשים לב שבתא 

  .בהתאם למצופה

 ערכים פרוספקטיביים

15,0kוליסה בזמנים נציג את הערכים הפרוספקטיביים של הפ Lבעמודה  = . 

בעת הפירעון, לאחר תשלומי הלקוח )השווים  ,15בזמן  ברוטומחויבות החברה 

. L23  =100100ש"ח. לכן נרשום בתא  100,100לאפס בזמן הפירעון( שווה ל  

, שווה 14, לאחר כל תשלומי הלקוח בזמן 14מחויבות החברה ללקוח בזמן 

( 14לזמן  15( מהוונת ביחידת זמן )מזמן K23) 15קוח בזמן למחויבות החברה לל

. לכן נרשום 14בזמן  P( ובהפחתת הפרמיה 0.04P) 14בתוספת ההוצאות בזמן 

. ערך K9-K21נעתיק לתאים  K22את תא  . K22 =K23/1.08-0.96*$C$3:בתא 

, שווה לערך המחויבות 0מחויבות החברה בעת ההנפקה, לאחר כל התשלומים בזמן 

  0( בתוספת  ההוצאות בזמן 0לזמן  1מהוון ביחידת זמן )מזמן  1בזמן 

(1,0000.1P+ ובהפחתת הפרמיה )P  לכן נרשום בתא  0בזמן .K8 :

K9/1.08+1000-0.9*C3 נשים לב שבתא .K8   בהתאם  0קבלנו את הערך

   למצופה.

 חישוב סימולטני של  )א( ושל ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים 

 N8-N23מספר שרירותי המציין ערך שגוי של הפרמיה השנתית. בתאים ב ובנקנ N3בתא 

. על מנת N3נתון בתא  פרמיהנציג את ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים בהנחה שערך ה

את , N23: קבע בתאנשתמש בחתירה למטרה:  100,100  את הערך N23לקבל בתא 

רמיה  למטרה נותנת את הפ . הפעלת חתירהN3: על ידי שינוי ערך התא, 100100: הערך

  ואת התזרים הרטרוספקטיבי. השנתית הרצויה
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 חישוב סימולטני של  )א( ושל ערכי הפוליסה הפרוספקטיביים

 מספר שרירותי המציין ערך שגוי של הפרמיה השנתית. בתאיםב נקובנ O3בתא 

O8-N23 נתון בתא  פרמיהנציג את ערכי הפוליסה הפרוספקטיביים בהנחה שערך ה

O3.  על מנת לקבל בתאO8  קבע בתאנשתמש בחתירה למטרה:  0את הערך :O8 ,

ה נותנת את הפרמיה . הפעלת חתירה למטרO3:על ידי שינוי ערך התא, 0: את הערך

  ואת התזרים הפרוספקטיבי. השנתית הרצויה

 )ג( 

 חישוב דמי הפידיון: 

ית שחושבה נחשב ערכי תזרים רטרוספקטיבי של הפוליסה הנתונה  עם פרמיה שנת

  50%: הוצאה ראשונית, 7% -: שנתית השווה לריביתבחלק )א( לפי הבסיס: 

מהפרמיה שחושבה בחלק )א(  15%: הוצאת חידושמהפרמיה שחושבה בחלק )א(, 

 . kשווה לערך התזרים בזמן  kבזמן  דמי הפידיוןמתשלום הפרמיה השני ואילך. ערך 

 בוקש. נחשב את התזרים הרטרוספקטיבי המ Qבעמודה 

  Q10, בתא 1.07*(Q8+0.5*$C$2)=נרשום,  Q9, בתא  0נרשום את הערך  Q8בתא 

 .  Q11-Q23נעתיק לתאים  Q10את התא 1.07*(Q9+0.85*$C$2)=נרשום: 

 חישוב אלטרנטיבי של דמי הפידיון: 

1k,,15נציג עבור  Sבעמודת העזר  = את החלק המתאים של הפרמיה  ה- k  מהוון

 , C$2*1.07^-A8$*0.5=נרשום:  S8. בתא 7%מן ההנפקה לפי תשואה שנתית של לז

 .S10-S22נעתיק לתאים  S9את התא  C$2*1.07^-A9$*0.85=נרשום:   S9בתא 

. 0ונרשום בתא  0נציג את דמי הפידיון בזמן  T8נציג את דמי הפידיון. בתא  Tבעמודה  

חלקי הפרמיות מהוונות לעת ההנפקה  . נסכם את 1נציג את דמי הפידיון בזמן  T9בתא 

ולכן נרשום בתא  (A9^1.07) 1ונצבור אותן לזמן  (sum($S$8:S8)) 1ששולמו עד זמן 

T9 :=sum($S$8:S8)*1.07^A9  23נעתיק אותו לתאים  וT10-T  . 
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 )ד( 

נחשב את התזרים הרטרוספקטיבי של הפוליסה עם הפרמיה שחושבה   Vבעמודה 

השנתית השווה   ריביתלפיו חושבה הפרמיה בחלק )א( למעט הבחלק )א( על פי הבסיס 

 בבסיס המקורי(. 8%)לעומת   8.5% -ל

 V10, בתא 1.085*(V8+0.9*$C$2-1000)=נרשום  V9, בתא  0נרשום  V8בתא 

 . V11-V23נעתיק לתאים  V10. את תא 1.085*(V8+0.96*$C$2)=נרשום: 

סה. בכל תא נפחית מערך התזרים הפסד של מנפיק הפולי\נציג את הרווח Wבעמודה 

את דמי הפידיון אותם  שילם המנפיק לבעל הפוליסה  Vהרטרוספקטי שחושב בעמודה 

 .  W9-W23= ונעתיק את התא לתאים V8-T8  נרשום: W8(. בתא Tהפורש )עמודה 

 הפסד של מנפיק הפוליסה:\חישוב אלטרנטיבי של הרווח

1k,,15נציג עבור  Yבעמודת העזר  = את ערך  הנטו של הפרמיה ה- k   מהוון לזמן

 ,1.085^-A8*(C$2-1000$*0.9)=נרשום:  Y8. בתא 8.5%של  ההנפקה לפי תשואה 

 .Y10-Y22נעתיק לתאים  Y9את התא   C$2*1.085^-A9$*0.96=   נרשום: Y9בתא 

משקיע נציג את הצטברות הפרמיות נטו )פרמיה פחות הוצאה(, אותן מקבל ו Zבעמודה 

עד לפרישת בעל  8.5%מנפיק הפוליסה לאחר קיזוז ההוצאות, לפי תשואה שנתית של 

  הפוליסה.

ונעתיק אותו  sum($Y$8:Y8)*1.085^A9=נרשום:  Z9. בתא 0נרשום בתא  Z8בתא 

 .23Z10-Zלתאים  

הפסד של מנפיק הפוליסה. בכל תא נפחית מהסכום שצבר \נציג את הרווח AAבעמודה 

( את דמי הפידיון אותן שילם המנפיק לבעל Zומי הפרמיות נטו )עמודה המנפיק מתשל

=  ונעתיק את התא לתאים Z8-T8נרשום:  AA8(. בתא Tהפוליסה הפורש )עמודה 

AA9-AA23  . 

 )ה( 
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נציג תזרים רטרוספקטיבי של הפוליסה  עם הפרמיה שחושבה  בחלק )א(  ACבעמודה 

,  0נרשום  AC8בתא  )ללא כל הוצאות(  7.5%  -: שנתית השווה לריביתלפי הבסיס: 

 .AC10-AC23נעתיק לתאים  AC9, את תא 1.075*(AC8+C$2)=נרשום  AC9בתא 

הפסד של בעל  הפוליסה. בכל תא נפחית מדמי הפידיון \נציג את הרווח ADבעמודה 

( את הסכום שהיה יכול לצבור Tאותם שילם המנפיק לבעל הפוליסה הפורש  )עמודה  

=  ונעתיק T8-AC8נרשום:  AD8(. בתא ACיסה מתשלומי הפרמיות )עמודה בעל הפול

 . AD9-AD23את התא לתאים 

 הפסד של בעל הפוליסה:\חישוב אלטרנטיבי של הרווח

1k,,15נציג עבור  AFבעמודת העזר  = את ערך  הנטו של הפרמיה ה- k   מהוון לזמן

 AF8, את התא C$2*1.075^-A8$נרשום:  AF8. בתא 7.5%ההנפקה לפי תשואה של 

 .AF9-AF22נעתיק לתאים 

נציג את הצטברות הפרמיות  אותן היה יכול בעל הפוליסהלהשקיע לפי  AGבעמודה 

נרשום:  AG9. בתא 0נרשום בתא  AG8בתא  .7.5%  תשואה שנתית של

=sum($AF$8:AF8)*1.075^A9  23ונעתיק אותו לתאיםAG10-AG. 

הפסד של בעל הפוליסה. בכל תא נפחית מדמי הפידיון אותן \הרווח נציג את AHבעמודה 

( את הסכום שיכול היה לצבור בעל Tשילם המנפיק לבעל הפוליסה הפורש )עמודה 

=  ונעתיק T8-AG8נרשום:  AH8(. בתא AG)עמודה  הפוליסה מתשלומי הפרמיות נטו,

 . AH9-AH23את התא לתאים 

 :2דוגמה  

 תופרמיות שנתיבתמורה לשנה.  15 -ל תונפקמש"ח  100,000פוליסה בערך מובטח של 

 הוצאה ראשונית:,  8%שנתית השווה ל  ריבית:ומחושבות על פי הבסיס:  המשולמות מראש 

ש"ח בתוספת אחוז  50 הוצאת חידוש:מתשלום הפרמיה הראשונה,  10%ש"ח בתוספת  1,000

 עת התשלום האחרון ) 14ובזמן  2.5%הוא  1  כאשר בזמןשל הפרמיה ליניארי באופן משתנה 
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 .  5%של הפרמיה( הוא  

 חשב את גובה הפרמיה השנתית, )א(

k ,15,,0kחשב את הערך הרטרוספקטיבי והפרוספקטיבי של הפוליסה בזמן  )ב( =. 

k ,15,,0kדמי הפידיון בזמן  =: שווה למכסימום של שני הסכומים הבאים , 

(I) מיתר הפרמיות ששילם  95%מהפרמיה הראשונה ו   50%טברות  הצ 

 .6%לפי תשואה שנתית של k מחושב  בזמן  kלפני זמן בעל הפוליסה     

(II) 90%  מערך הפוליסה בזמןk, 

0k,,15עבור  kחשב את דמי הפידיון בזמן   )ג(   =,  

1k,,15עבור  k.ת דמי הפידיון בזמן ומקבל א k הלקוח מפסיק לשלם פרמיות בזמן (ד)   =  חשב 

 התשואה של  מנפיק החברה על העסקה,  את       

1k,,15עבור  k.ומקבל את דמי הפידיון בזמן  הלקוח מפסיק לשלם פרמיות בזמן (ה)   =  חשב 

 התשואה  של הלקוח על העסקה.את         

 פתרון: 

 ." 2"דוגמה בגיליון בשם   "4"דוגמאות פרק ו מופיע בקובץ אקסל בשם פתרון דוגמה ז

aיהי  b k+   בזמן  אחוז הוצאות החידוש מהפרמיה השנתיתk ,14,,1k = . 

 .bו  aחישוב 

ba025.0נקבל שתי משוואות בשני נעלמים:  += ,b14a05.0 += . 

אלגברת מטריצות: את שתי   בעזרתת שתי המשוואות בשני הנעלמים אפשר לפתור א

סימולטנית בכתיב מטריצות באופן הבא:  נציג המשואות 







=

















050.0

025.0

b

a

141

11
. את 

באופן הבא:  בכתיב מטריצות  נציגהפתרון 









−









=









050.0

025.0
1

141

11

b

a
 . 

  :Excel -נעבור לחישוב ב
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טריצה נציג את המ D3-C2בתאים 
1 1

A
1 14

 
=  
 

  E3-E2בתאים   ,

נציג את הוקטור 
0.025

c
0.050

 
=  
 

נציג את המטריצה  D8-C7בתאים   .

 :C7בתא  ונרשום C7-D8. נצבע את התאים Aההופכית של 

 minverse (C2:D3)  = ונלחץ ביחד עלCtrl-Shift-Enter .(minverse 

 .( matrix inverseהוא קיצור ל:

ל סמך המשוואה ע









−









=









050.0

025.0
1

141

11

b

a
את   D5-D4תאים נחשב ב 

ערכי הוקטור  
a

b

 
 
 

 ונרשום:   D5-D4. נצבע את התאים 

 mmult (C7:D8,E2:E3)  = ונלחץ ביחד עלCtrl-Shift-Enter, ונקבל 

את ערכי הוקטור D5-D4בתאים 








b

a
.  (mmult  ל:הוא קיצור 

 matrix multiplication.) 

נתון על ידי: בשני נעלמים של שתי המשוואות ה "סטנדרטי" הפתרון 
13

1
025.0b,

13

12
025.0a == ,

)k12(לכן 
13

025.0
kba +=+ . 

 חישוב אחוזי חידוש:

 G9נרשום את אחוזי הוצאות החידוש מתשלומי הפרמיות. בתא  Gבעמודה 

 G9. )בתא G10-G22את התא לתאים  ונעתיק  13/(A9+12)*0.025=נרשום: 

 ( 0.05חייבים לקבל  G22, ובתא 0.025חייבים לקבל 

  )א(
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ניצור את תזרים  Jבעמודה  , ערך שרירותי שגוי של הפרמיה השנתית,4000נרשום  J2בתא 

 נרשום: J8הפרמיות השנתיות  נטו מחושב בעת הפירעון. בתא 

 =(H8*J2-1000)*1.08^(15-A8) בתא  J9נרשום:  

  =(H9*$J$2-50)*1.08^(15-A9),   ונעתיק אותו לתאיםJ10-J22. 

 , בו נסכם את הערכים שהתקבלו בתאיםJ7את ערך התזרים בעת הפירעון נחשב בתא  

 J8-J22 . 

על , 100,000: את הערךJ7: קבע בתאבעזרת חתירה למטרה נמצא את גובה הפרמיה הנכון: : 

  למטרה נותנת את הפרמיה השנתית הרצויה.. הפעלת חתירה J2: ידי שינוי ערך התא

 : של ערך הפרמיה אלטרנטיביחישוב 

נרשום  L8נרשום את תזרים ההוצאות השקליות מהוון לזמן ההנפקה. בתא  Lבעמודה 

ובתא  ,L10-L22לתאים  L9, נעתיק את התא A9-^1.08*50=נרשום  L9, בתא 1000=

L7 התזרים ההוצאות ביחס לזמן ההנפק נחשב את ערך  . 

 1לפרמיה בגובה  נרשום את תזרים הפרמיות נטו מהוון לזמן ההנפקה Mבעמודה 

ובתא  ,M9-M22נעתיק לתאים  M8. את התא H8*1.08^-A8נרשום   M8בתא  ₪.

M7 נחשב את ערך תזרים הפרמיות נטו ליחידת פרמיה בזמן ההנפקה  . 

 :נחשב את ערך תזרים ההטבות  ביחס לזמן ההנפקה ונרשום N7בתא 

.100000*1.08^-A23  

הפרמיה המבוקשת אז ממשואת הערך בעת ההנפקה נובע ש:  Pתהי 

P*M7=N7+L7 נחשב את .P  בתאL3  :ונרשום=(N7+L7)/M7.  

  )ב(

 ערכים רטרוספקטיביים

15,0kשל הפוליסה בזמנים  הרטרוספקטיבייםנציג את הערכים  Pבעמודה  = . 
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, שווה לאפס לכן נרשום בתא 0, לפני התשלומים בזמן 0כמות הכסף בקופה בזמן 

:P8  =0 שווה לכמות הכסף 1, לפני תשלומים בזמן 1. כמות הכסף בקופה בזמן ,

( 0.9P, בתוספת הפרמיה נטו )P8 -, כלומר הערך ב0לפני התשלומים בזמן  0בזמן 

, כל זה מוכפל בפקטור ההצטברות  1,000ובהפחתת ההוצאה השקלית הראשונית 

 .1.08*(P8+H8*J2-1000)=נרשום:  P9 -ליחידת זמן. לכן ב

לפני  1, שווה לכמות הכסף בזמן 1, לפני התשלומים בזמן 2כמות הכסף בזמן  

כל זה  (H9*P), בתוספת הפרמיה נטו P9 -, כלומר הערך ב1התשלומים בזמן 

 : P10 -מוכפל בפקטור ההצטברות ליחידת זמן. לכן נרשום ב

  =(P9+H9*$J$2-50)*1.08. 

ונקבל את ערכי הפוליסה רטרוספקטביים.  P11-P23נעתיק לתאים  P10את התא   

גובה הסכום המובטח, בהתאם  100,000קבלנו את המספר  P23נשים לב שבתא 

     למצופה.

 ערכים פרוספקטיביים

15,0kשל הפוליסה בזמנים  הפרוספקטיבייםנציג את הערכים  Qבעמודה  = .

, בעת הפירעון, לאחר כל  תשלומי הלקוח 15חויבות החברה ללקוח בזמן מ

 Q23:ש"ח. לכן נרשום בתא  100,000)השווים לאפס בזמן הפירעון( שווה ל  

, 14, לאחר כל תשלומי הלקוח בזמן 14מחויבות החברה ללקוח בזמן   .100000=

( 14לזמן  15 ( מהוונת ביחידת זמן )מזמןQ23) 15שווה למחויבות החברה בזמן 

בתוספת ההוצאה השקלית  H22*P)) 14בהפחתת תשלום הפרמיה נטו בזמן 

. את תא Q22 Q23/1.08-H22*$J$2+50:ש"ח. לכן נרשום בתא  50השווה ל 

Q22  נעתיק לתאיםQ9-Q21 ערך מחויבות החברה בעת ההנפקה, לאחר כל .

לזמן  1מן )מזמן מהוון ביחידת ז 1, שווה לערך המחויבות בזמן 0התשלומים בזמן 
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 1,000( ובתוספת ההוצאה הראשונית 0.9P) 0( בהפחתת הפרמיה נטו בזמן 0

 .Q8 :Q9/1.08+1000-0.9*J2ש"ח. לכן נרשום בתא 

 בהתאם למצופה.  0קבלנו את הערך   Q8נשים לב שבתא   

 חישוב סימולטני של  )א( ושל ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים 

 המציין ערך שגוי של הפרמיה השנתית.  מספר שרירותיב נקובנ S3בתא 

נציג את ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים בהנחה שערך הפוליסה  S8-S23בתאים 

נשתמש בחתירה  100,000את הערך  S23. על מנת לקבל בתא S3נתון בתא 

. S3: על ידי שינוי ערך התא, 100000: את הערך, S23: קבע בתאלמטרה: 

 הפרמיה השנתית הרצויה.  הפעלת חתירה למטרה נותנת את

 חישוב סימולטני של  )א( ושל ערכי הפוליסה הפרוספקטיביים

 נרשום מספר שרירותי המציין ערך שגוי של הפרמיה השנתית. בתאים T3בתא 

 T8-T23  נציג את ערכי הפוליסה הפרוספקטיביים בהנחה שערך הפוליסה נתון בתא

T3 על מנת לקבל בתא .T8  קבע בתאתירה למטרה: נשתמש בח 0את הערך :T8 ,

 . T3:על ידי שינוי ערך התא, 0: את הערך

  (ג) 

נחשב את הערכים הרטרוספקטיביים עם הפרמיה שחושבה בחלק )א( על פי  Vבעמודה 

 5%: הצאת חידושמהפרמיה הראשונה,   50%: הוצאה ראשונית, 6%: ריביתהבסיס: 

 מהפרמיה השניה ואילך.

נרשום:   V10, בתא 1.06*(V8+0.5*J2)= שום  נר V9, בתא 0נרשום  V8בתא 

=(V9+0.95*$J$2)*1.06 את התא .V10 נעתיק לתאים  V11-V23. 

ונעתיק את התא   max(V8,0.9*P9)=נרשום:  W8נציג את  דמי הפידיון. בתא  Wבעמודה  

 .W9-W23לתאים  

 ( של דמי הפידיון. Iחישוב אלטרנטיבי של  חלק )
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מיתר הפרמיות לעת ההנפקה לפי  95%רמיה הראשונה ו מהפ 50%נהוון את Yבעמודה 

נרשום:  Y9, בתא J2*1.06^-A8*0.5=נרשום:  Y8בתא  .6%תשואה של 

=0.95*$J$2*1.06^-A9 את תא .Y9  נעתיק לתאיםY10-Y23. 

 נרשום:  Z9( של דמי הפידיון. בתא Iנציג את ערכי חלק ) Zבעמודה 

=sum($Y$8:Y8)*1.06^A9  תאים ונעתיק את התא לZ10-Z23. 

  (ד)

נציג  את ערכי הפוליסה  AB8-AB23ננקוב ריבית שרירותית  ובתאים  AB2בתא 

הרטרוספקטיביים עם הפרמיה שחושבה בחלק )א( על פי הבסיס לפיו חושבה הפרמיה 

 .AB2השנתית  השרירותית בתא  השנתית השווה לריבית ריביתלמעט ה

)ערכי הכסף שהצטברו  ABבעמודה  נציג את ההפרש בין הערכים AC8-AC23בתאים 

)דמי הפידיון: ערכי הכסף  Wעבור המנפיק לפי הריבית השרירותית( לבין הערכים בעמודה 

 ונעתיק אותו לתאים AB8-W8=נרשום:   AC8ששילם המנפיק( בהתאמה. בתא 

 AC9-AC23. 

נמצא, בעזרת חתירה למטרה, את הריבית שתאפס את   AC9-AC23לכל אחד מהתאים 

 (3נשתמש במקרו. )מקרו מס   AC9-AC23ך בתא. על מנת לבצע זאת  לתאים  הער 

 .AB8-AB23חישוב אלטרנטיבי של  התאים 

נציג את ערכי הפרמיות נטו מהוונות  לפי ריבית שרירותית הנתונה   AF8-AF23בתאים 

 .AF3בתא 

בית ונצבור אותם לפי הרי AFנסכם את האיברים המתאימים בעמודה  AG9-AG23בתאים 

 . AB9-AB23השרירותית ונקבל את הערכים שקבלנו בתאים 

  (ה) 
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נציג  את ערכי הפוליסה  AI8-AI23ננקוב בריבית שרירותית ובתאים  AI2בתא 

שנתית  הנתונה  ריבית:הרטרוספקטיביים עם הפרמיה שחושבה בחלק )א( על פי הבסיס: 

 .אין הוצאות  הוצאות: ,AI2בתא 

)דמי הפידיון: ערכי הכסף שקבל  Wההפרש לבין הערכים בעמודה נציג את  AJ8-AJ23בתאים 

)ערכי הכסף שיכלו להצטבר עבור בעל הפוליסה לפי  AJבעל הפוליסה( לבין הערכים בעמודה 

 ונעתיק אותו לתאים  W8-AI8=נרשום:   AJ8הריבית השרירותית( בהתאמה. בתא 

 AJ9-AJ23. 

רה למטרה, את הריבית שתאפס את נמצא, בעזרת חתי  AJ9-AJ23לכל אחד מהתאים 

 (4נשתמש במקרו. )מקרו מס   AJ9-AJ23הערך בתא.   על מנת לבצע זאת  לתאים  

 .AI8-AI23חישוב אלטרנטיבי של  התאים 

נציג את ערכי הפרמיות מהוונות  לפי ריבית שרירותית הנתונה  בתא  AM8-AM23בתאים 

AM4בתאים .AN9-AN23  בעמודה  נסכם את האיברים המתאימיםAM  ונצבור אותם לפי

 . AI9-AI23  הריבית השרירותית ונקבל את הערכים שקבלנו בתאים

 :3דוגמה 

ש"ח. הפרמיות הן  שנתיות,  600,000שנה בערך מובטח של  30 -הונפקה פוליסה ל 1.4.1973 -ב

 עשרב 7% -השנים הראשונות, ל חמש ב  8% -שנתית השווה ל ריבית:מחושבות על פי הבסיס: 

הוצאת מערך הפרמיה הראשונה,   50%הוצאה ראשונית: ביתרת הזמן.  6% –השנים העוקבות  ול 

 מערך הפרמיה החל מהפרמיה השניה.   2% חידוש:

 חשב את גובה הפרמיה השנתית, )א(

k ,30,,0kחשב את הערך הרטרוספקטיבי והפרוספקטיבי של הפוליסה בזמן  )ב(  =. 

 שווה למכסימום שבין שני הסכומים הבאים:דמי הסילוקים 

(I) ,הסכום המובטח מוכפל באחוז הפרמיות ששולמו 

(II)  מזמן מיתר הפרמיות  97%מהפרמיה הראשונה ושל  50%הצטברות של  
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 .5.5% -שנתית השווה ל לפי תשואה  הפרישה ועד זמן הפרעון     

1,0k,,30, עבור  kן חשב את דמי הסילוקים  של הבעל הפוליסה הפורש בזמ )ג( =, 

  מפסיק לשלם  אם בעל הפוליסה k,בזמן של  מנפיק פוליסה  ההפסדה/חשב את הרווח  (ד)

n ,30,,1,0kומקבל את דמי הסילוקים בזמן  k פרמיות בזמן      = מנפיק הפוליסה יכול  .  

 לפיה חושבה הפרמיה השנתית. להשקיע כספים במודל ריבית הקבועה למקוטעין      

 מפסיק לשלם פרמיות  אם בעל הפוליסה  k,בזמן של  בעל פוליסה  ההפסדה/חשב את הרווח  (ה) 

n,30,,1,0kומקבל את דמי הסילוקים בזמן   k בזמן        =  בעל הפוליסה יכול להשקיע כספים . 

 . 6.6%בתשואה של         

 פתרון:

 ." 3"דוגמה בגיליון בשם   "4"דוגמאות פרק זו מופיע בקובץ אקסל בשם פתרון דוגמה 

(, Copy-Past)על ידי  1.08=נרשום  C9-C13נציג את הריביות השונות. בתאים  Cבעמודה 

נציג את  Dבעמודה   .1.06=נרשום  C24-C38, ובתאים 1.07=נרשום  C14-C23  בתאים

לתאים  D9ונעתיק את התא  D8/C9=נרשום  D9, בתא 1=נרשום  D8פונקצית ההיוון. בתא 

D10-D38 .  בתאיםE8-E38  1973-2003נציג את השנים. 

 )א( 

 G9, בתא D8*0.5=נרשום:  G8נציג את ערכי הפרמיות נטו מהוונים לעת ההנפקה. בתא   Gבעמודה 

נחשב את ערך תזרים  G7. בתא G10-G38לתאים  G9= ונעתיק את התא D9*0.98נרשום: 

 .     H7:=600,000*D38נציג את ערך ההטבה ונרשום בתא   Hבעמודה . נטוהפרמיות 

 . H7/G7=נחשב את הפרמיה ונרשום:  G3בתא 

 )ב( 

 רטרוספקטיביים ערכים

30,0kשל הפוליסה בזמנים  הרטרוספקטיבייםנציג את הערכים  Hבעמודה  = . 
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. כמות J8 =0:, שווה לאפס לכן נרשום בתא 0, לפני התשלומים בזמן 0כמות הכסף בקופה בזמן 

, 0לפני התשלומים בזמן  0, שווה לכמות הכסף בזמן 1, לפני תשלומים בזמן 1הכסף בקופה בזמן 

( כל זה מוכפל בפקטור ההצטברות ליחידת זמן. 0.5P, בתוספת הפרמיה נטו )J8 -כלומר הערך ב

, שווה לכמות 1, לפני התשלומים בזמן 2ן . כמות הכסף בזמ C9*(H8+0.5*G3)=נרשום:  J9 -לכן ב

כל זה  ( (0.98P, בתוספת הפרמיה נטו J9 -, כלומר הערך ב1לפני התשלומים בזמן  1הכסף בזמן 

 . J10 :: =(J9+0.98*$G$3)*C10  -מוכפל בפקטור ההצטברות ליחידת זמן. לכן נרשום ב

רוספקטביים. נשים לב שבתא ונקבל את ערכי הפוליסה הרט J11-J38נעתיק לתאים  J10את התא 

J38  בהתאם למצופה. 600,000 הטבת הפרעון בגובהקבלנו את 

  פרוספקטיביים ערכים

30,0kשל הפוליסה בזמנים  הפרוספקטיבייםנציג את הערכים  Kבעמודה  = . 

בזמן  , בעת הפירעון, לאחר כל  תשלומי הלקוח )השווים לאפס30מחויבות החברה ללקוח בזמן 

. מחויבות החברה ללקוח בזמן K38 =600000:ש"ח. לכן נרשום בתא  600,000הפירעון( שווה ל  

( מהוונת ביחידת K38) 30, שווה למחויבות החברה בזמן 29, לאחר כל תשלומי הלקוח בזמן 29

 K37:(. לכן נרשום בתא (0.98P 29(בהפחתת תשלום הפרמיה נטו בזמן 29לזמן  30זמן )מזמן 

  K38/C38-0.98*$G$3 את תא .K37  נעתיק לתאיםK9-K36 ערך מחויבות החברה בעת .

 1מהוון ביחידת זמן )מזמן  1, שווה לערך המחויבות בזמן 0ההנפקה, לאחר כל התשלומים בזמן 

. נשים לב K8:  K9/C9-0.5*G3(. לכן נרשום בתא 0.5P) 0( בהפחתת הפרמיה נטו בזמן 0לזמן 

 בהתאם למצופה. 0  קבלנו את הערך K8שבתא 

 חישוב סימולטני של  )א( ושל ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים 

נציג את  M8-M38נרשום מספר שרירותי המציין ערך שגוי של הפרמיה השנתית. בתאים  M4בתא 

 M38. על מנת לקבל בתא M4ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים בהנחה שערך הפוליסה נתון בתא 

על ידי , 600,000: את הערך, M38: קבע בתאבחתירה למטרה: נשתמש  600,000את הערך 
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ואת התזרים  . הפעלת חתירה למטרה נותנת את הפרמיה השנתית הרצויהM4: שינוי ערך התא

   הרטרוספקטיבי הנדרש.

 חישוב סימולטני של  )א( ושל ערכי הפוליסה הפרוספקטיביים

נציג את  N8-N38יה השנתית. בתאים נרשום מספר שרירותי המציין ערך שגוי של הפרמ N4בתא 

את  N8. על מנת לקבל בתא N4ערכי הפוליסה הפרוספקטיביים בהנחה שערך הפוליסה נתון בתא 

 .N4 :על ידי שינוי ערך התא, 0: את הערך, N8: קבע בתאנשתמש בחתירה למטרה:  0הערך 

   קטיבי הנדרש.ואת התזרים הפרוספ הפעלת חתירה למטרה נותנת את הפרמיה השנתית הרצויה

  (ג) 

נחשב את התזרים הרטרוספקטיבי עם הפרמיה שחושבה בחלק )א( לפי הבסיס:  P8-P38בתאים  

 3%: הוצאת חידושמהפרמיה הראשונה,  50%: הוצאה ראשונית, 5.5%שנתית השווה ל  :ריבית

 מכל פרמיה החל מהפרמיה השניה. 

ר את ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים נצבו Q. בעמודה ((II נחשב את ערכי הסכום Qבעמודה 

ונעתיק את התא  P8*1.055^(30-A8)=נרשום:   Q8לעת הפרעון . בתא  Pשחושבו בעמודה 

 .Q9-Q38לתאים 

ונעתיק את התא  A8/30*600000=נרשום:  R8בתא  .(I)נחשב את ערכי הסכום  R8-R38בתאים  

 . R9-R38לתאים 

, ונעתיק את התא max(Q8,R8)=נרשום:   S8א נציג את דמי הסילוקים. בת S8-S38בתאים  

 , ונקבל את דמי הסילוקים. S9-S38 לתאים

  II)חישוב אלטרנטיבי של הסכום )

, G3*1.055^(30-A8)*0.5=נרשום:  U8נצבור את הפרמיות לעת הפרעון. בתא  U8-U38בתאים 

 .U10-U37נעתיק לתאים  U9. את התא G$3*1.055^(30-A9$*0.97=נרשום: )  U9ובתא 

 V9. בתא U( על ידי סכום תאי העמודה IIנחשב את הסכומים המתאימים ל ) V8-V38בתאים 

 . V9-V38ונעתיק את התא לתאים  sum($U$8:U8)= נרשום:
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  II)חישוב אלטרנטיבי של הסכום )

 בעזרת נוסחת רקורסיה: k( המתאים לזמן פרישה IIנחשב את הסכום )X8-X38בתאים 

ונצבור אותו לזמן  k-1נוסיף את חלק הפרמיה  המתאים לזמן  k-1מן פרישה ( המתאים לזIIלסכום )

 . k( המתאים לזמן IIהפרעון  ונקבל את הסכום )

 נרשום: X10, ובתא X8+0.5*G3*1.055^(30-A8)=נרשום:  X9, בתא 0=נרשום  X8בתא 

X9+0.97*$G$3*1.055^(30-A9) את תא .X10  נעתיק לתאיםX11-X38. 

 )ד( 

. בתא Jנצבור לזמן הפרעון את ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים  שחושבו בעמודה  Z8-Z38בתאים 

Z8    :נרשוםJ8*D8/$D$38  ונעתיק את התאZ9-Z38.  

ונעתיק  Z8-S8נרשום:    AA8הפסד של מנפיק הפוליסה. בתא \נציג את הרווח AA8-AA38בתאים 

 . AA9-AA38את התא לתאים 

 הערה:

ניתן לחשב בשתי דרכים אלטרנטיביות  הדומות  לאלו שהוצגו  Z8-Z38את ערכי התאים 

מקביל  AF, והחישוב בעמודה Vמקביל חישוב בעמודה   AD)החישוב בעמודה   .Xו  Vבעמודות 

 (.Xלחישוב בעמודה 

 )ה(

נחשב את ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים עם הפרמיה שחושבה בחלק )א(  AH8-AH38בתאים  

  , )ללא הוצאות(.6.6%ית השווה ל שנת :ריביתלפי הבסיס: 

. AHנצבור לזמן הפרעון את ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים  שחושבו בעמודה  AI8-AI38בתאים 

  .  AI9-AI38ונעתיק את התא  AH8 (A8-30)^1.066*נרשום:  AI8בתא 

 ונעתיק S8-AI8נרשום:    AJ8הפסד של בעל הפוליסה. בתא \נציג את הרווח AJ8-AJ38בתאים 

 . AJ9-AJ38את התא לתאים 

 הערה:



החוג לסטטיסטיקה                                                       תלי לנגברג   פרופ' נפ  
 

 

30 

ניתן לחשב בשתי דרכים אלטרנטיביות  הדומות  לאלו שהוצגו בעמודות  AI8-AI38את ערכי התאים 

V וX .   החישוב בעמודה(AM   מקביל חישוב בעמודהV והחישוב בעמודה ,AO  מקביל לחישוב

 (.Xבעמודה 

 :4דוגמה 

שנה. הפרמיות  משולמות רבעונית  25 -לש"ח הונפקה  100,000פוליסה בערך מובטח של 

 :מודל הריביתומחושבות על פי 
t tv(t) 0.2 1.25 0.8 1.08− −=  + . 

 חשב את גובה הפרמיה הרבעונית, )א(   

k ,100,,0kחשב את הערך הרטרוספקטיבי והפרוספקטיבי של הפוליסה בזמן  )ב(  = . 

 מים הבאים:דמי הסילוקים השווה למכסימום שבין שני הסכו  

(I) 90% ,מערך הפוליסה בעת הפרישה 

(II) מיתר הפרמיות   85%מהפרמיה הראשונה ושל  50%של  עד זמן הפרעון, ,הצטברות   

t08.18.0t25.12.0)t(v ששולמו טרם  הפרישה במודל הריבית       −+−=. 

0k,,100, עבור  kחשב את דמי הסילוקים  של הבעל הפוליסה הפורש בזמן  )ג( =, 

n , 100,,1kומקבל את דמי הסילוקים בזמן  k הלקוח מפסיק לשלם פרמיות בזמן (ד) =.  חשב  

 התשואה של  מנפיק החברה על העסקה,  את      

n  ,100,,1kומקבל את ערך הפידיון בזמן   k הלקוח מפסיק לשלם פרמיות בזמן (ה) = .  חשב   

 התשואה של הלקוח על העסקה. את      

 פתרון:

 ." 4"דוגמה בגיליון בשם   "4"דוגמאות פרק פתרון דוגמה זו מופיע בקובץ אקסל בשם 

נרשום את זמני תשלום הפרמיות כאשר יחידת הזמן שווה לשנה, שהיא יחידת הזמן   Cבעמודה 

 C8לום הפרמיות(. בתא לקביעת זמני תש   Aבמודל הריבית הנתון. )לא נשתמש כרגיל בעמודה 

 . C10-C108לתאים  C9ונעתיק את התא   ,C8+0.25=נרשום:  C9, בתא 0=נרשום 
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נציג את טור ההיוון )שהוא גם במקרה זה לעמודת תזרים תשלומי הפרמיות  ליחידת  Dבעמודה 

 ,D8 :=0.2*1.25^-C8+0.8*1.08^-C8פרמיה מהוונים לעת ההנפקה(. נרשום בתא 

 . D9-D108לתאים  נעתיק D8את התא 

  )א(

 .נציג את ערך תזרים הפרמיות נטו ליחידת פרמיה D7בתא 

  .D108*100000=נציג את ערך תזרים ההטבות ונרשום:  E7בתא 

 P. נחשב את P*D7=E7הפרמיה המבוקשת אז ממשואת הערך בעת ההנפקה נובע ש:  Pתהי 

  .AS3 :=E7/D7ונרשום בתא    C3בתא 

 )ב(  

נרשום:   G9. בתא השונות זמן )רבע שנה(הת ואת גורמי ההצטברות ליחידנציג  Gבעמודה 

=D8/D9  ונעתיק את התא לתאיםG10-G108. 

 רטרוספקטיביים ערכים

108,0kשל הפוליסה בזמנים  הרטרוספקטיבייםנציג את הערכים  Hבעמודה  = כמות הכסף .

. כמות הכסף בקופה H8 =0אפס לכן נרשום בתא , שווה ל0, לפני התשלומים בזמן 0  בקופה בזמן

, כלומר הערך  0לפני התשלומים בזמן  0, שווה לכמות הכסף בזמן 1, לפני תשלומים בזמן 1בזמן 

. G9  :1-ל  0-( כל זה מוכפל בפקטור ההצטברות ליחידת זמן מP, בתוספת הפרמיה נטו )H8 -ב

ונקבל את ערכי  H10-H108ק לתאים נעתי H9את התא G9*(H8+$C$3).  נרשום:   H9 -לכן ב

גובה הסכום  100,000קבלנו את המספר  H108הפוליסה הרטרוספקטביים. נשים לב שבתא 

  המובטח, בהתאם למצופה.

 פרוספקטיביים ערכים

108,0kשל הפוליסה בזמנים  הפרוספקטיבייםנציג את הערכים  Iבעמודה  = מחויבות .

הפירעון, לאחר כל  תשלומי הלקוח )השווים לאפס בזמן הפירעון( שווה ל   , בעת108החברה בזמן 

, לאחר כל 107. מחויבות החברה ללקוח בזמן I108 =100000:ש"ח. לכן נרשום בתא  100,000
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( מהוונת ביחידת זמן )מזמן I108) 108, שווה למחויבות החברה בזמן 107תשלומי הלקוח בזמן 

 I107:(. לכן נרשום בתא (P 107חתת תשלום הפרמיה בזמן ( בהפ G108/1 :107לזמן  108

I108/G108-$C$3.     את תאI107  נעתיק לתאיםI106-I8 נשים לב שבתא .I8    קבלנו את הערך

  כמצופה. 0

 חישוב סימולטני של  )א( ושל ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים 

 ת. בתאיםנרשום מספר שרירותי המציין ערך שגוי של הפרמיה השנתי K4בתא 

 K8-K108  נציג את ערכי הפוליסה הרטרוספקטיביים בהנחה שערך הפוליסה נתון

נשתמש בחתירה למטרה:  100,000את הערך  K108. על מנת לקבל בתא K4בתא 

. הפעלת חתירה K4: על ידי שינוי ערך התא, 100000: את הערך, K108: קבע בתא

     למטרה נותנת את הפרמיה השנתית הרצויה.

 שוב סימולטני של  )א( ושל ערכי הפוליסה הפרוספקטיבייםחי

 L8-L108נרשום מספר שרירותי המציין ערך שגוי של הפרמיה השנתית. בתאים  L4בתא 

. על מנת L4נציג את ערכי הפוליסה הפרוספקטיביים בהנחה שערך הפוליסה נתון בתא 

על , 0: ת הערךא, L8: קבע בתאנשתמש בחתירה למטרה:  0את הערך  L8לקבל בתא 

 .L4:ידי שינוי ערך התא

 )ג(   

נחשב את התזרים הרטרוספקטיבי עם הפרמיה שחושבה בחלק )א( לפי  N8-N108בתאים  

: הוצאה ראשוניתמודל הריבית הכללית לפיו חושבה הפרמיה בחלק )א(  :ריביתהבסיס: 

    מכל פרמיה החל מהפרמיה השניה. 15%: הוצאת חידושמהפרמיה הראשונה,  50%

נצבור את ערכי הפוליסה  O(. בעמודה (IIנחשב את ערכי הסכום  Oבעמודה 

  N8*D8/$D$108=נרשום:   O8לעת הפרעון. בתא  Nהרטרוספקטיביים שחושבו בעמודה 

 .O9-O108ונעתיק את התא לתאים 

 ונעתיק את התא   H8*0.9=נרשום:  P8(. בתא Iנחשב את ערכי הסכום ) P8-P108בתאים  
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 . P9-P108לתאים  

ונעתיק את   ,max(P8,O8)=נרשום:   Q8נציג את דמי הסילוקים. בתא  Q8-Q108בתאים  

 , ונקבל את דמי הסילוקים.  Q9-Q108התא לתאים 

  II)חישוב אלטרנטיבי של הסכום )

       נרשום:  S8נצבור את הפרמיות לעת הפרעון. בתא  S8-S107בתאים 

=0.5*$C$3*D8/$D$108   בתאS9 0.85=ם: נרשו*$C$3*D8/$D$108 . 

 .S10-S107נעתיק לתאים  S9את התא   

. בתא S( על ידי סכום תאי העמודה  IIנחשב את הסכומים המתאימים ל ) T8-T108בתאים 

T9:נרשום =sum($S$8:S8)  ונעתיק את התא לתאיםV9-V38.  

  II)חישוב אלטרנטיבי של הסכום )

 בעזרת נוסחת רקורסיה: kאים לזמן פרישה ( המתIIאת הסכום )נציג  V8-V108בתאים 

ונצבור אותו  k-1נוסיף את חלק הפרמיה  המתאים לזמן  k-1( המתאים לזמן פרישה IIלסכום )

 . k( המתאים לזמן IIלזמן הפרעון  ונקבל את הסכום )

נרשום:  V10,    ובתא V8+0.5*C3*D8/D108=נרשום:  V9, בתא 0=נרשום  V8בתא 

V9+0.85*$C$3*D9/$D$108 את תא =V10  נעתיק לתאיםV11-V108. 

 + )ה(( ד)

מאחר ואין בבסיס חישוב הפרמיה מרכיב הוצאות חישוב התשואה למנפיק הפוליסה  

 ולבעל הפוליסה זהים ולכן אנו  ממזגים אותם.

נצבור את הפרמיות מזמן  X8-X107ננקוב בריבית שרירותית ובתאים  X2בתא 

 התשלום לזמן הפרעון.

 .X9-X107ונעתיק את התא לתאים     C$3*$X$3^(100-A8)$=רשום: נ X8בתא 
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נציג את  ערך תזרים הפרמיות מחושב בעת הפרעון אם הלקוח  Y9-Y108בתאים 

נרשום: Y8 הפוליסה. בתא ל מפסיק לשלם את הפרמיות  משך אורך החיים המקורי ש 

=sum($X$8:X8)    ונעתיק את התא לתאיםY9-Y108. 

)ערכי הכסף שהצטברו  Yציג את ההפרש בין הערכים בעמודה נ Z8-Z108בתאים 

)דמי הסילוקים: ערכי  Qעבור המנפיק לפי הריבית השרירותית( לבין הערכים בעמודה 

ונעתיק אותו לתאים     Y8-Q8=נרשום:   Z8הכסף ששילם המנפיק( בהתאמה. בתא 

Z9-Z108. 

ת הריבית שתאפס את נמצא, בעזרת חתירה למטרה, א  Z8-Z108לכל אחד מהתאים 

. על מנת לבצע זאת לתאים AAאותה בתא המתאים בעמודה  הערך בתא ונרשום

 (2נשתמש במקרו. )מקרו מס 

 .Y8-Y108חישוב אלטרנטיבי של  התאים 

נציג  את ערכי הפוליסה  AC8-AC108נרשום ריבית שרירותית ובתאים  AC2בתא 

י הבסיס לפיו חושבה הפרמיה הרטרוספקטיביים עם הפרמיה שחושבה בחלק )א( על פ

 .AC2השנתית  השרירותית בתא  השנתית השווה לריבית ריביתלמעט ה

נציג את ערכי הפרמיות  הנצברות  לפי ריבית שרירותית הנתונה בתא  AD8-AD108בתאים 

AC2 בתא .AD8  :נרשום=AC8*$AC$3^(100-A8)  ונעתיק את התא 

 . AD9-AD108לתאים 

 .Y8-Y108תאים חישוב אלטרנטיבי של  ה

נציג בעזרת נובחת רקורסיה את  AF8-AF108נרשום ריבית שרירותית. בתאים  AF2בתא 

 ונעתיק את AF8+$C$3*$F$3^(100-AF3)=נרשום:   AF9התאים הדרושים. בתא  

 AF10-AF108.התא לתאים 

 :5דוגמה 

 פרמיה הםשנה. תשלומי ה 30ל  1.1.1964 -ש"ח הונפקה ב 100,000פוליסה בערך מובטח של 
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 מידי שנה.  1.10 -, ו ה1.7, 1.4, 1.1 -ב 

 100 -ל 1.10.1979 -שישולמו מההוקטנו תשלומי הפרמיות , לפני תשלום הפרמיה,  1.10.1979 -ב

 הודיע הלקוח על הפסקת תשלומי הפרמיות כליל.  1.5.1983 -ו ב  ש"ח,

 המקורית,הרבעונית חשב את גובה הפרמיה  )א(

 ה משך חיי מידי חודש של הפוליסה   יםוהפרוספקטיבי יםהרטרוספקטיבי כיםחשב את הער )ב(

 שינויים שחלו(ה תחשב בכלה) 

 בזמן הפרישה שווים לערך הפוליסה הרטרוספקטיבי בזמן הפרישה,  דמי הפידיון

 זמן הפרעון.ב מחושבשווים להצטברות ערך הפוליסה הרטרוספקטיבי בזמן הפרישה  דמי הסילוקים

1,0k,,120, עבור  kי הפידיון  של הבעל הפוליסה הפורש בזמן חשב את דמ )ג( =, 

 , מחושב בעת הפרישה עבור   kחשב את דמי הסילוקים  של הבעל הפוליסה הפורש בזמן  )ד(

       120,,1,0k =, 

 , 1.5.1983 -חשב את ערך הפדיון  ב (ה)

 . 1.5.1983 -חשב את ערך הסילוקים  ב (ו)

 הערה:

 . 8%ריבית שנתית של  כל החישובים הם על בסיס

 פתרון:

 ." 5"דוגמה בגיליון בשם   "4"דוגמאות פרק פתרון דוגמה זו מופיע בקובץ אקסל בשם 

                  . (1/12)^1.08=) 8%המתאימה לריבית השנתית של  חודשיתנציג את הריבית ה A2בתא 

המספר הסידורי של את  Cובעמודה  ,64,65 השנים, את  Bלנוחות החישוב נציג בעמודה 

  בשנה. החודשים

  INT -פונקצית ה). B9-B368  נעתיק לתאים B8, את התא INT(A8/12)+64=נרשום  B8בתא 

 (.INT(3.8)=3=  נותנת את החלק השלם של המספר המופיע בסוגרים  למשל:

  MOD -פונקצית ה). C9-C368  נעתיק לתאים C8התא  את  ,MOD(A8,12)*1+3=נרשום  C8בתא 
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נותנת את השארית מהמספר הראשון המופיע בסוגרים על פי חלוקה במספר השני שמופיע בסוגרים 

 (.MOD(9,4)=1 ,MOD(13,5)=3 : למשל

  )א( 

  E8בתא . נחשב את תזרים הפרמיות מהוון לעת ההנפקה לפרמית יחידה E8-E127בתאים 

 E7בתא  E9-E367. ונעתיק את התא לתאים  , IF(mod(A8,3)=0, "1")*$A$2^-A8*1= נרשום:

 . םנחשב את ערך התזרי

 . 30-^1.08*100000=מחושב בעת ההנפקה  הסכום המובטחנרשום את ערך  F7בתא 

 . F7/E7= ונרשום:  את ערך הפרמיה הרבעונית E2ממשוואת הערך נקבל  בתא 

  )ב( 

 נרשום: H8חודשיות ששולמו בפועל משך חיי הפוליסה. בתא  נציג את הפרמיות ה Hבעמודה 

$E$2*and(A8<=186,mod(A8,3)=0)+100*and(A8>186,A8<232, mod(A8,3)=0) 

 .H9-H268נעתיק את התא לתאים   

 :רטרוספקטיביים ערכים

 נרשום: I9, בתא 0=נרשום:  I8של הפוליסה. בתא  הרטרוספקטיבייםנציג את הערכים  Iבעמודה 

 =(I8+H8)*$A$2 את תא .I9  נעתיק לתאיםI10-I368 . 

 :פרוספקטיבייםערכים 

 ,I368=נרשום  J368של הפוליסה. בתא  הפרוספקטיבייםנציג את הערכים  Jבעמודה 

נעתיק  J367. את תא J368/$A$2-H367=נרשום  J367בתא  )הסכום המובטח המעודכן( 

 . J8-J366לתאים 

  )ג(

 .L9-L368את התא לתאים  ונעתיק  I8=נרשום:  L8בתא 

  )ד( 

 .M9-M368  ונעתיק את התא לתאים I8*$A$2^(360-A8)= נרשום:  M8בתא 
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  (ה)

   ,I240=נרשום:  O2בתא 

  )ו(

 .M240=נרשום:  O4בתא 

 : 6דוגמה 

B מלווה ל- A  .סכום כסף לעשרים שנה A על ידי עשרים תשלומים שנתיים  הלוואהמחזיר חלק מה

פוליסה לעשרים שנה.  Aש"ח כל אחד. על מנת להחזיר את יתרת ההלוואה רוכש  50בפיגור בגובה 

 ריבית:מחושבות על בסיס: שוות מראש משך חיי הפוליסה הפרמיות שנתיות  Aבתמורה משלם  

ביתרת הזמן,  3.5% -השווה לשנתית  בעשר השנים הראשונות, וריבית  4%שנתית השווה ל 

 נה. מכל פרמיה כולל הראשו 2% הוצאה:

 בעת הפירעון את הסכום המובטח.  B -לישירות מנפיק פוליסה משלם 

על כל  A  שלהריבית  השנתית  . 4.5% -על כל העסקה שווה ל Bהתשואה השנתית נטו של 

 . 5%  -שווה להעיסקה במודל ריבית שנתית קבועה 

 ואת גובה ההלוואה. ,את הפרמיה ,חשב את הסכום המובטח

 פתרון:

 ." 6"דוגמה בגיליון בשם   "4"דוגמאות פרק זו מופיע בקובץ אקסל בשם פתרון דוגמה 

 B9-B18נציג את הריביות שבבסיס החישוב של הפרמיות בפוליסה. בתאים  B9-B28בתאים 

  .1.035נרשום:  B19-B28בתאים  ,1.04נרשום: 

(. vציה )את ערכי הפונק Bנציג את ערכי ההיוון המתאימים לריביות בעמודה  C8-C28בתאים 

 .C10-C28לתאים  C9, ונעתיק את התא C8/B9=נרשום:  C9, בתא 1נרשום:  C8בתא 

 המתאימה נחשב את הפרמיה ערך שרירותי לסכום המובטח של הפוליסה ו E2בתא  ננקובראשית 

 לסכום המובטח הנקוב.

  E8₪. בתא  1נציג את ערכי הפרמיות המהוונות לעת ההנפקה לפרמיה בגובה  E8-E27בתאים 
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ון נציג את ערך תזרים הפרמיות  מהו  E7. בתא E9-E27ונעתיק אותו לתאים  C8*0.98= נרשום:

 ₪. 1לעת ההנפקה לפרמיה בגובה 

 .E2*C28=נציג את ערך הטבת הפרעון מהוונת לעת ההנפקה ונרשום:  F7בתא 

 .   F7/E7=נציג את הפרמיה המתאימה ונרשום:  F2בתא 

  Bהמלווה 

B  מקבל עשרים תשלומים שנתיים בפיגור בגובה את סכום ההלוואה, משלם בזמן אפס

פוליסה ה של Sבנוסף לאחר עשרים שנה את הסכום המובטח מקבל ש"ח כל אחד ו 50

 ₪4.5%  מהוון לראשית לפי ריבית של   50 -לכן: ערך תזרים ה.  Aשרכש הלווה 

שווה  4.5%ל בתוספת ערך הטבת הפרעון של הפוליסה מהוונת לראשית לפי ריבית ש 

 לגובה ההלוואה.

מהוונים ש"ח  1נציג תזרים של עשרים תשלומים בפיגור כל אחד בגובה  Hבעמודה 

ונעתיק אותו     A9-^1.045=נרשום   H9. בתא 4.5%של שנתית  ריביתלפי לראשית 

  .מהוון לראשית נציג את ערכו של התזרים H7. בתא H10-H28לתאים 

     H7+E2*1.045^-20*50=  , ונרשום:Bשהלווה   נציג את ערך ההלוואה G4בתא 

  Aהלווה 

A  ,משלם עשרים תשלומים מראש כל אחד בגובה הפרמיה מקבל את סכום ההלוואה

עשרים תשלומים בפיגור בגובה משלם , ובנוסף השרירותילסכום המובטח המתאימה 

לפי ריבית  ₪  משולם בפיגור מהוון לראשית 50 -לכן: ערך תזרים הש"ח כל אחד.  50

 5%בתוספת תזרים הפרמיות המשולם מראש מהוון לראשית לפי ריבית של   5%של  

 שווה לגובה ההלוואה.

ש"ח מהוונים לעת  1תשלומים כל אחד בגובה עזר של נרשום תזרים  G8-G28בתאים 

ונעתיק אותו לתאים   A8-^1.05=נרשום:  G8בתא  . 5%ההנפקה לפי תשואה שנתית של 
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G9-G28 .א בתG3  קבלנציג את ערך ההלוואה ש  A:ונרשום ,  

=50sun(G9:G28)+F2*sum(G8:G27)                    

. Aה והלו לערך ההלוואה שקבל( חייב להיות שווה A)או שלקח המלווה  Bערך ההלוואה שנתן הלווה 

ך שהערך על מנת לקבל את הסכום המובטח הנכון אנו צריכים לשנותו כ . G3-G4=:  נרשום G5בתא 

תוך שינוי , 0: לערך, G5: קבע תא. נבצע זאת בעזרת חתירה למטרה: 0 -יהיה שווה ל  G5בתא 

ואת הפרמיה  -E2. לאחר הפעלת החתירה למטרה נקבל את הסכום המובטח הנכון בE2: התא

 . G3או   G4הנכון בתא , ואת גובה ההלוואה F2 -המתאימה ב

 :7דוגמה 

A 11% -ש"ח בריבית שנתית השווה ל 500,000גובה מקבל משכנתה לעשרים שנה ב .A   מחזיר

 Aמידי סוף שנה רק את הריבית שהוא חייב. על מנת להחזיר את הקרן בסוף תקופת ההלוואה רוכש 

ש"ח(. הפרמיות  500,000בעת מתן ההלוואה פוליסה לעשרים שנה בסכום מובטח השווה לקרן )

ש"ח  1,500 הוצאה ראשונית:, 12% -שנתית שווה ל ריבית:משולמות שנתית ומחושבות על בסיס: 

 ש"ח, החל מתשלום הפרמיה השניה. 100 הוצאת חידוש:מהפרמיה הראשונה,  40%בתוספת 

 , על מנת להבטיח את מימוש הפוליסהA   שמשלםהשנתית הפרמיה גובה  חשב את  )א( 

 תית קבועה.במודל ריבית שנעל כל העיסקה   A הלווה  לה זכהחשב את הריבית  )ב(

 פתרון:

 ." 7"דוגמה בגיליון בשם   "4"דוגמאות פרק פתרון דוגמה זו מופיע בקובץ אקסל בשם 

  )א( 

נציג את  Cבעמודה   של הפרמיה השנתית. שרירותי , גובה 7000את הערך  C2נרשום בתא 

 , 1.12^-A8*(C3-1500*0.6)=נרשום  C8תזרים הפרמיות השקלי נטו: בתא 

 C7, ובתא C10-C27נעתיק לתאים:  C9את התא  .1.12^-A9*(C$3-100$)=  נרשום: C9בתא 

    .נציג את ערך התזרים

 ,(20-^1.12*500000=)לעת ההנפקה נציג את הסכום המובטח מהוון  D7בתא 

file:///F:/Finance/Fin%2003-04/EXAM4.xls%23N4
file:///F:/Finance/Fin%2003-04/EXAM4.xls%23N4
file:///F:/Finance/Fin%2003-04/EXAM4.xls%23N4
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על מנת לקבל את הפרמיה  .C7-D7=נציג את משוואת הערך לעת ההנפקה ונרשום   C4בתא 

. נבצע זאת בעזרת חתירה  0 -יהיה שווה ל  C4הנכונה אנו צריכים לשנותו כך שהערך בתא 

נקבל   . לאחר הפעלת החתירה למטרהC2: תוך שינוי התא, 0: לערך, C4: קבע תאלמטרה: 

 . את  הפרמיה המבוקשת C2בתא 

  )ב( 

, עשרים תשלומי ₪ בסימן חיובי בעת מתן ההלוואה 500,000תזרים המזומנים הבא:   A ל

ובנוסף עשרים תשלומי פרמיה ₪ כל אחד בסימן שלילי,  5,500ריבית שנתיים בפיגור בגובה 

ת היחידה )במידה כל אחד בגובה הפרמיה שחושב בחלק )א(, בסימן שלילי. הריבימראש 

וקימת( המאפסת את ערך התזרים בנקודת זמן שרירותית היא הריבית לה זכה הלווה  במודל 

 ריבית קבועה.

 . F2/100+1=נרשום  F3ובתא   שרירותי,, אחוז ריבית שנתי 9נרשום  F2בתא 

 F8. בתא F3נציג את טור ההיוון מחושב לעת ההנפקה לפי התשואה המופיעה בתא  Fבעמודה 

 . F9-F28נעתיק לתאים  F8  , את תאF3$1^-A8$=רשום: נ

 ש"ח בשני תזרימים:  500,000מחזיר את ההלוואה בגובה  Aהלווה 

(a)  0.11*500,000עשרים תשלומים שנתיים בפיגור כל אחד בגובה, 

 (b)  עשרים תשלומי פרמיה שנתיים מראש כל אחד בגובהP  המופיע בתאC3 . 

שווה ל:  F2ת ההנפקה לפי הריבית השנתית שנתונה בתא מהוון לע (a)ערך התזרים 

500,000*0.11*sum(F9:F28) ערך התזרים .(b)  מהוון לעת ההנפקה לפי הריבית השנתית

מחושב בעת  נרשום את משוואת הערך  F4. בתא C3*sum(F8:F27)שווה ל:  F2שנתונה בתא 

על מנת    =.C3* sum (F8: F27)-500,000 (+500,000*0.11*sum(F9:F28  מתן ההלוואה:

. נבצע זאת 0 -יהיה שווה ל  F4לקבל את התשואה הנכונה אנו צריכים לשנותה כך שהערך בתא 

. לאחר הפעלת החתירה  F2: תוך שינוי התא, 0: לערך ,F4: קבע תאבעזרת חתירה למטרה: 

 את התשואה השנתית הנכונה.  F2למטרה נקבל  בתא 
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 :8דוגמה 

. N₪ מגיעה לפרעונה לאחר מספר מיקרי של חודשים  100,000 -שווה לפוליסה בסכום מובטח ה

: ריביתהפרמיות משולמות חודשית מראש משך חיי הפוליסה.  הפרמיות מחושבות על בסיס: 

בשתים וחצי  9%בשתי השנים העוקבות,  7%הראשונות, השנים הראשונות בשלוש  5%שנתית, 

מהפרמיה  ₪3% בתוספת  1,000: אה ראשוניתהוצ ביתרת הזמן,  11%שלאחר מכן, ו השנים 

 מכל פרמיה החל מהפרמיה השניה.  ₪2% בתוספת  50: הוצאת חידושהראשונה, 

2,1,,120מקבל את הערכים  Nהמשתנה המיקרי    .N  מקבל את הערךk   בהסתברות השווה 

 -ל
k95.0C   (C ,)2,1,,120מספר חיוביk =. 

 ,Cחשב את ערכו של   )א(

 השונים, Nחשב את ערכי הפרמיה עבור ערכי  )ב(

  חשב את הערך הממוצע של הפרמיה, )ג(

 הפוליסה מחושב בזמן  מנפיקהפסד של \חשב את הפרמיה המבטיחה שתוחלת הרווח )ד(

  לפיו חושבו  שווה לאפס. הנח שמנפיק הפוליסה יכול להשקיע כסף על פי מודל הריבית ההנפקה    

 ערכי הפרמיה,     

   הפרעוןהפליסה מחושב בזמן מנפיק  הפסד של\חשב את הפרמיה המבטיחה שתוחלת הרווח )ה(

  לאפס. הנח שמנפיק הפוליסה יכול להשקיע כסף על פי מודל הריבית לפיו חושבו ערכי שווה      

 הפרמיה,     

   ההנפקהמחושב בזמן  בעל הפוליסהל הפסד ש \חשב את הפרמיה המבטיחה שתוחלת הרווח )ו(

 לאפס. הנח שבעל הפוליסה יכול להשקיע כסף על פי מודל הריבית לפיו חושבו ערכי שווה     

 הפרמיה,    

  הפרעוןמחושב בזמן  בעל הפליסההפסד של \חשב את הפרמיה המבטיחה שתוחלת הרווח )ז(

 פי מודל הריבית לפיו חושבו ערכי  לאפס. הנח שבעל הפוליסה יכול להשקיע כסף עלשווה     

 הפרמיה.    
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 פתרון:

 ." 8"דוגמה בגיליון בשם   "4"דוגמאות פרק פתרון דוגמה זו מופיע בקובץ אקסל בשם 

 )א(

   A8^0.95=נרשום:  C9. בתא Cנרשום את ההסתברויות ,ללא הקבוע  C9-C128בתאים 

 C2. בתא C9-C128התאים  נסכם את איברי C7. בתא C10-C128ונעתיק את התא לתאים 

 .  C7/1=ונרשום:  Cנחשב את 

, ו 9%, 7%, 5%ת השנתיות  של נציג את הריביות החודשיות המתאימות לריביו F2-F5בתאים 

 בהתאמה., 11%

נרשום  E9-E44נציג לכל חודש וחודש את הריבית החודשית המתאימה. בתאים  E9-E128בתאים 

$F$2,  בתאיםE45-E68  נרשום$F$3תאים , בE69-E98  נרשום$F$4 בתאים ,  E99-E128 

 .   F$5$נרשום 

נרשום:  F9, בתא 1=נרשום  F8. בתא v(k)נציג את ערכי ההיוון: את הפונקציה  F8-F128בתאים 

=F8/E9,   ואת התאF9  נעתיק לתאיםF10-F128 . 

 סימונים:

עם זמן הפרעון שווה  ₪ פרמיה, מהוון לעת ההנפקה 1 -, לנטוערך תזרים הפרמיות  )rA(יהי  

 ,r -ל

₪ פרמיה, מהוון לעת ההנפקה עם זמן הפרעון שווה  1 -ערך תזרים הפרמיות, ל A(1,r)יהי  

 ,r -ל

 ,r -ערך תזרים ההוצאות השקליות מהוון לעת ההנפקה עם זמן הפרעון שווה ל B(r)יהי  

 ,r -ערך הטבת הפרעון מהוון לעת ההנפקה עם זמן הפרעון שווה ל C(r)יהי  

 ,rהפרמיה המתאימה לזמן הפרעון  P(r)תהי 

 אופרטור התוחלת. Eיהי    

 )ב(



החוג לסטטיסטיקה                                                       תלי לנגברג   פרופ' נפ  
 

 

43 

 פרמיות נטו:

 מהוונות לעת ההנפקה לפרמיה בגובה  נטונציג את ערכי הפרמיות  H8-H127בתאים 

 H9בתא  ,F8*0.97=נרשום:  H8בתא   .120 -זמן פרעון שווה לבהנחה ש ₪  1

 .H10-H127לתאים  H9ונעתיק את התא   .F9*0.98=נרשום: 

המהוונים לזמן ההנפקה לזמני  נטונציג את ערכי תזרימי הפרמיות   I9-I128בתאים 

נרשום:  I9(. בתא  120עד  1מ  r(,עבור A(r)  את ערכי הפרעון השונים )נחשב

=sum($H$8:H8) (,A(1)  ונעתיק את התא לתאים1המתאים לזמן הפרעון  ) 

 I10-I128 הערך בתא( .I128  ,A(120)  120מתאים לזמן הפרעון  ) 

 הוצאות שקליות:

ת מהוונות לעת ההנפקה בהחה  נציג את ערכי ההוצאות השיקליו J8-J127בתאים 

 .120 -שווה לשזמן פרעון 

לתאים  J9ונעתיק את התא  .F9*50=נרשום:  J9, . בתא F8*1,000=נרשום:  J8בתא 

J10-J127   . 

וצאות השקליות המהוונים לזמן ההנפקה  נציג את ערכי תזרימי הה K9-K128בתאים 

נרשום:  K9(. בתא 120ועד  1מ    rעבור  B(r))את ערכי   לזמני הפרעון השונים

=sum($J$8:J8) ( ,B(1)  ונעתיק את התא לתאים 1המתאים לזמן הפרעון  )K9-

K128 הערך בתא( .K128  ,B(120)  120מתאים לזמן הפרעון  ) 

 הטבת הפרעון:

נציג את ערכי הטבת הפרעון מהוונות לעת ההנפקה לזמני הפרעון  L9-L128בתאים 

   F9*100,000=נרשום  L9(. בתא  120עד  1 -מ  rעבור  C(r) השונים )את ערכו של 

( C(1) 1המתאים לזמן הפרעון)  ונעתיק את התא לתאים,L10-L128 הערך בתא( ,

L128  ,C(120)  120מתאים לזמן הפרעון   ) 

  :Pמבוקשת חישוב הפרמיה ה
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r ,120,,1rאם זמן הפרעון הוא  = (,N=r משוואת הערך של הפוליסה  ,)

 שווה ל: rהנפרעת בזמן 

P(r)*A(r)=B(r)+C(r)  . 

1r,,120לכן עבור  = : 

 
)(

)()(
)(

rA

rCrB
rP

+
= . 

את בהתאמה ) Nנחשב את הפרמיות המתאימות לערכי המ.מ.  M9-M128בתאים 

המתאימה לזמן  P(1))ונקבל את  I9/(L9+K9)=נרשום:  M9. בתא P(r))ערכי 

 M128 ,P(120))הערך בתא  . M10-M128ונעתיק את התא לתאים  ( 1הפרעון 

 (  120מתאים לזמן הפרעון 

 חישוב אלטרנטיבי של הפרמיות:

(,  ובתא N)בערך של המשתנה המיקרי  rננקוב בערך  של זמן הפרעון  P2בתא 

P3  ננקוב בערך שריריותי של הפרמיה P(r) המתאימה לזמן הפרעון,r  הנתון בתא

P2     , 

נציג את תזרים תשלומי הנטו שמקבל מנפיק הפוליסה מהוונים  O8-O127בתאים 

. P3בתא  הולערך הפרמיה הנקוב  P2לעת ההנפקה לזמן הפרעון הנקוב בתא 

 O9,.  בתא ,F8*IF(A8<$P$2*(P3-1,000*0.97)= ”1“נרשום:)   O8בתא 

ונעתיק את התא לתאים  ,,F9*IF(A8<$P$2*(P$3-50$*0.98)= ”1“)    נרשום:

O10-O127  . 

נציג את ערך תזרים תשלומי הנטו שמקבל מנפיק הפוליסה עבור הערך   O7בתא 

  . sum(O8:O127)=ושל  הפרמיה ונרשום:  Nהנקוב של 

 (. P2הנתון בתא  rעבור ערכו של )פונקצית ההיוון  v(r)נציג את ערכו של  P7בתא 
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.  P9-P128  , ונעתיק את התא לתאים,F8*IF(A8=$P$2 ”1“)   נרשום: P8בתא 

   sum(P8:P128)= נרשום:  P7בתא 

 P7*100,000=נציג את הטבת הפרעון מהוונת לעת ההנפקה ונרשום:  Q4בתא 

 (C(r))נחשב את 

 =. Q4-O7נציג את משוואת הערך ונרשום:  P4בתא 

קבע :  P1הנקוב בתא  Nזרת חתירה למטרה נמצא את הפרמיה המתאימה לערך בע

. לאחר הפעלת החתירה למטרה נקבל  בתא P3: תוך שינוי התא, 0: לערך, P5: תא

P3 המתאימה לערך  פרמיהאת הN  הנקוב בתאP2 . 

, Nאת הפרמיה מתאימה לערכי המ.מ.  Q9-Q128נחשב בתאים   5מס'  בעזרת מאקרו

 .  120ועד ב הערך  1מהערך 

 )ג( 

   C9*$C$2=נרשום:   S9נציג את ערכי ההסתברויות. בתא  S9-S128בתאים 

 . S10-S128ונעתיק את התא לתאים    

בהסתברויות  M9-M128, מקבלת ערכים הנתונים בתאים P(N)הפרמיה המיקרית, 

בהתאמה. הפרמיה הממוצעת )או תוחלת הפרמיה  S9-S128  הנתונות בתאים

(  M( שווה לסכום מכפלות ערכי הפרמיות )הנתונים בעמודה EP(N)ית: המיקר

 נחשב מכפלות אלו. בתא  T9-T128(. בתאים   Sבהסתברויות )הנתונות בעמדה 

T9  :נרשום=M9*S9    ונעתיק את התא לתאים T10-T128 בתא . T2 נחשב את

 .sum(T9:T128)=( ונרשום:  EP(N)התוחלת המבוקשת )

 )ד( 

 מיה המבוקשת. הפר Qתהי 

r ,120,,1rאם זמן הפרעון הוא  = (,N=rאז ערכו של הרווח ,)\ הפסד המיקרי של

 . Q*A( r)-B( r)-C( r)  מנפיק הפוליסה מחושב בעת ההנפקה שווה ל:
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 הפסד של מנפיק הפוליסה מחושב בעת ההנפקה שווה ל: \ערכו הממוצע של הרווח

Q*E[A(N)]-EB(N)-EC(N) 

 הפוליסה מחושב בעת ההנפקה שווה לאפס אז:  קהפסד של מנפ\וחלת הרווחאם ת

)N(EA

)N(EC)N(EB
Q

+
=. 

( מוכפל  Kנחשב את סכום ערכי ההוצאות השיקליות )עמודה  V8-V128בתאים 

, ונעתיק את התא K8*S8=נרשום:   V8(. בתא Sבהסתברויות המתאימות )עמודה 

ההוצאות השיקליות מהוונת לעת ההנפקה   נחשב תוחלת V7. בתא V9-V128  לתאים

 (.EB(N))נקבל את    sum(V8:V128)=ונרשום: 

( מוכפל בהסתברויות Lנחשב את ערכי הטבת הפרעון )בעמודה  W8-W128בתאים 

 , ונעתיק את התא לתאיםL8*S8=נרשום:   W8בתא  (.Sהמתאימות )עמודה 

 W9-W128 בתא .W7 נת לעת ההנפקה  נחשב תוחלת ההוצאות השיקליות מהוו

 (.EC(N))נקבל את    sum(W8:W128)=ונרשום: 

(  I₪ )עמודה  1נחשב את מכפלת ערכי הפרמיה נטו ל  X8-X128בתאים 

ונעתיק אותו    I8*S8=נרשום:   X8(. בתא  Sבהסתברויות  המתאימות )עמודה 

ש"ח  ונרשום:  1נחשב תוחלת הפרמיות נטו ל  X7. בתא W9-W128  לתאים

=sum(X8:X128)  נקבל את(( EA(N) 

 .X7/(V7+W7)=ונרשום:  Qנחשב את ערכה של הפרמיה המבוקשת  V2בתא 

 )ה( 

 הפרמיה המבוקשת.  Q(1)תהי 

r ,120,,1rאם זמן הפרעון הוא  = (,N=rאז ערכו של הרווח  ,)\ הפסד המיקרי של

000,100מנפיק הפוליסה מחושב בעת הפרעון שווה ל:  
v(r)

B(r)

v(r)

A(r)
)1Q( −− 

 הפסד מחושב של מנפיק הפוליסה בעת הפרעון שווה ל: \ערכו הממוצע של הרווח
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000,100
v(N)

B(N)
E

v(N)

A(N)
E)1Q( −− 

 הפסד של מנפיק הפוליסה מחושב בעת הפרעון  שווה לאפס אז: \אם תוחלת הרווח

)(

)(

,
)(

)(

)(

Nv

NA
E

000100
Nv

NB
E

1Q

+

= 

ות לעת ( מצטבר Kנחשב את ערכי ההוצאות השיקליות )עמודה  Z8-Z128בתאים 

    F8 = K8*S8/נרשום:  Z8(. בתא  Sהפרעון  מוכפל בהסתברויות המתאימות )עמודה 

נחשב תוחלת ההוצאות השיקליות  Z7. בתא Z9-Z128ונעתיק את התא לתאים  

)נקבל את   )Z8:Z=sum(128מצטברות לעת הפרעון ונרשום: 
)(

)(

Nv

NB
E   .) 

( שנצברו  I₪ )עמודה  1ערכי הפרמיה נטו ל  נחשב את מכפלת AA8-AA128בתאים 

 = I8*S8/F8נרשום:  AA8(. בתא  Sלעת הפרעון בהסתברויות  המתאימות )עמודה 

₪  1נחשב תוחלת הפרמיות נטו ל  AA7. בתא AA9-AA128ונעתיק אותו לתאים 

)נקבל את      )AA8:AA=sum(128מצטברות לעת הפרעון  ונרשום: 
)(

)(

Nv

NA
E .) 

ונרשום:  Q(1)נחשב את ערכה של הפרמיה המבוקשת  Z2בתא 

(Z7+100,000)/AA7 . 

 )ו(+ )ז( 

ש"ח המהוונות לעת  1נסכם את ערך תזרים הפרמיות ל  AC9-AC128בתאים 

המתאים לזמן  sum($F$8:F8) (,A(1,1)=נרשום:  AC9. בתא Fההנפקה שבעמודה 

, AB128. )הערך בתא AC10-AC128ונעתיק את התא לתאים (  1הפרעון 

A(1,120)  120מתאים לזמן הפרעון .) 

 )ו(
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 הפרמיה המבוקשת.  Q(2)תהי 

r ,120,,1rאם זמן הפרעון הוא  = (,N=rאז ערכו של הרווח  ,)\ הפסד המיקרי של

 . Q(2)*A(1,r) – C(r)  בעל הפוליסה מחושב בעת ההנפקה שווה ל:

 EC(N)-Q(2)*A(1,N)חושב בעת ההנפקה שווה ל: הפסד מ\ערכו הממוצע של הרווח

 הפסד של בעל הפוליסה מחושב בעת הפרעון  שווה לאפס אז: \אם תוחלת הרווח

),(

)(
)(

N1EA

NEC
2Q = 

(  AC₪ )עמודה  1נחשב את מכפלת ערכי הפרמיה ל  AE8-AE128בתאים 

תיק אותו ונע  AC8*S8=נרשום:   AE8(. בתא  S)עמודה   בהסתברויות  המתאימות

ש"ח  ונרשום:  1נחשב תוחלת הפרמיות ל  AE7. בתא AE9-AE128לתאים 

=sum(AE8:AE128)( (EA(1,N) 

 . W7/AE7=ונרשום:  Q(2)נחשב את ערכה של הפרמיה המבוקשת  AE2בתא 

 )ז( 

 הפרמיה המבוקשת.  Q(3)תהי 

r ,120,,1rאם זמן הפרעון הוא  = (,N=rאז ערכו של הר  ,)הפסד המיקרי של בעל \ווח

000100הפוליסה מחושב בעת הפרעון שווה ל:  
rv

r1A
3Q ,

)(

),(
)( − 

 הפסד של בעל הפוליסה מחושב בעת הפרעון שווה ל: \ערכו הממוצע של הרווח

000100
Nv

N1A
E3Q ,

)(

),(
)( − 

 הפסד של בעל הפוליסה מחושב בעת הפרעון  שווה לאפס אז: \אם תוחלת הרווח

)(

),(

,
)(

Nv

N1A
E

000100
3Q = 
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( שנצברו  AC₪ )עמודה  1נחשב את מכפלת ערכי הפרמיה ל  AG8-AG128בתאים 

 נרשום: AG8(. בתא  Sלעת הפרעון בהסתברויות  המתאימות )עמודה 

 /F8  =AC8*S8  ונעתיק אותו לתאים  .AG9-AG128 . 

 .AG7/100000=ונרשום:  Q(3)נחשב את ערכה של הפרמיה המבוקשת  AG2בתא 

 :9דוגמה 

₪.  150,000 -שנה עם סכום מובטח השווה ל 25 -ברה מנפיקה מספר רב של פוליסות לח

 12%שנתית מיקרית הנקבעת בעת הנפקת הפוליסה.  ריבית:על פי הבסיס:   הפרמות מחושבות

הוצאה , 0.10בהסתברות  6%, 0.25בהסתברות  8%, 0.35בהסתברות  10%, 0.30בהסתברות 

מכל  ₪2% בתוספת  10 הוצאות חידוש:פרמיה הראשונה, מה ₪4% בתוספת  150 ראשונית:

 ₪. 250 הוצאת פרעון:פרמיה החל מהפרמיה השניה, 

 חשב את ארבעת ערכי הפרמיה האפשריים, )א(

 חשב את הפרמיה הממוצעת, )ב(

  חשב את הפרמיה המחושבת על סמך הבסיס הנתון למעט הריבית השנתית השווה לממוצע  )ג(

 ריות,המיק הריביות      

   מחושב בזמן מנפיק הפוליסההפסד של \חשב את הפרמיה המבטיחה שתוחלת הרווח )ד(

  לאפס. הנח שמנפיק הפוליסה יכול להשקיע כסף על פי מודל הריבית המיקרי שווה ההנפקה      

 לפיו חושבו ערכי הפרמיה,     

  ההנפקהשב בזמן מחו בעל הפוליסההפסד של \חשב את הפרמיה המבטיחה שתוחלת הרווח )ה(

  לאפס. הנח שבעל הפוליסה יכול להשקיע כסף על פי מודל הריבית המיקרי פיו חושבו ערכי שווה    

 הפרמיה,    

  הפרעוןמחושב בזמן  מנפיק הפליסההפסד של \חשב את הפרמיה המבטיחה שתוחלת הרווח )ו(

 הריבית  המיקרי לפיו חושבו  לאפס. הנח שמנפיק הפוליסה יכול להשקיע כסף על פי מודלשווה     

 ערכי הפרמיה,     



החוג לסטטיסטיקה                                                       תלי לנגברג   פרופ' נפ  
 

 

50 

  הפרעוןמחושב בזמן  בעל הפליסההפסד של \חשב את הפרמיה המבטיחה שתוחלת הרווח )ז( 

  לאפס. הנח שבעל הפוליסה יכול להשקיע כסף על פי מודל הריבית  המיקרי לפיו חושבו שווה      

 ערכי הפרמיה.

 פתרון:

 ." 9"דוגמה בגיליון בשם   "4"דוגמאות פרק ץ אקסל בשם פתרון דוגמה זו מופיע בקוב

 סימונים:

6,8,10,12iמשתנה הריבית המקבל את הערכים %iיהי  =, 

 ,i₪ פרמיה, מהוון לעת ההנפקה לפי ריבית  1 -ערך תזרים הפרמיות נטו, ל A(i)יהי  

 ,iה לפי ריבית ₪ פרמיה, מהוון לעת ההנפק 1 -ערך תזרים הפרמיות ל A(1,i)יהי 

 ,iערך תזרים ההוצאות השקליות מהוון לעת ההנפקה לפי ריבית  B(i)יהי  

 ,Iערך הטבת הפרעון ברוטו מהוון לעת ההנפקה לפי ריבית  C(i)יהי  

 (,4או  0אחוז הניכוי מהפרמיה הראשונה  )יקבל את הערכים    e(I)יהי  

 (.2או  0את הערכים  אחוז הניכוי מהפרמיה השניה ואילך  )יקבלe  יהי   

 )א( 

 E2בתא  ננקוב בערך של ריבית שנתית. על מנת להקל בחישובים לחלקים הבאים נציג  D1בתא 

נציג את אחוז   E4, ובתא e(I))) 4ונרשום  את אחוז הפרמיה המשמש למימון ההוצאה הראשונית

 .e))  2ונרשום  הפרמיה המשמש למימון הוצאת החידוש 

מהוונים לעת ההנפקה לפי  ₪  1 -פרמיה השווה לת תזרים הפרמיות לנציג א C8-C32בתאים 

, 100/(E2-1)=נרשום:  C8בתא . E4ו  E2ועל פי ההוצאות הנתונות בתאים  G1התשואה שבתא 

. בתא C10-C32נעתיק לתאים  C9. את התא D$3^-A9$*(E$4/100$-1)=  נרשום: C9בתא 

C7  התשואה שבתא  נציג את ערך התזרים מהוון לעת ההנפקה לפיD1.          

 נציג את תזרים ההוצאות השקליות מהוונים לעת ההנפקה לפי התשואה שבתא D8-D32בתאים 
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 D1 בתא  .D8  :בתא 150=נרשום ,D9  :10=נרשום*$D$3^-A9 את התא .D9  נעתיק לתאים

D10-D32 בתא .D7  נציג את ערך התזרים מהוון לעת ההנפקה לפי התשואה שבתאD1. 

, D1נציג את ערך הטבת הפרעון ברוטו מהוונת לעת ההנפקה לפי התשואה שבתא  E7בתא 

 .  G3^-25*150,250=ונרשום:  

  C7/(E7+D7)=נציג פרמיה ונרשום:  D2בתא 

 נחזור להצגת הפתרון של חלק )א(

נחשב את הפרמיות  G7-G10נציג את ארבע הריביות הרלוונטיות ובתאים  F7-F10בתאים 

 והעתקת ערך הפרמיה המתקבל בתא D1יות השונות, על ידי שינוי הריבית בתא המתאימות לריב

D2 העתקה מיוחדת(-  ׂ  .Fלתא המתאים בעמודה   העתקת ערך

 )ב(

  F7-F10המופיעות בתאים נרשום את ההסתברויות המתאימות לריביות השונות I7-I10בתאים 

של הפרמיות להתקבל.  נחשב את מכפלות הפרמיות בהסתברויות J7-J10בתאים .  בהתאמה

נחשב את תוחלת הפרמיה  J2. בתא J8-J10, ונעתיק אותו לתאים I7*G7= נרשום: J7בתא 

 .  sum(J7:J10)=המיקרית ונרשום: 

 )ג(

 נרשום: L7נחשב את מכפלות הריביות בהסתברויות של הריביות להתקבל. בתא  L7-L10בתאים 

=F7*I7 ונעתיק אותו לתאים ,L8-L10 בתא .L6  ב את תוחלת הריבית המיקרית ונרשום: נחש

=sum(L7:L10)  . 

 L2נעתיק לתא  D2ואת ערך הפרמיה שבתא  D1לתא  L6נעתיק את ערך התוצאה שבתא 

 )העתקת ערך(. 

 )ד(

 הפרמיה המבוקשת.  Qתהי 
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הפסד המיקרי של מנפיק הפוליסה מחושב בעת ההנפקה  \, אז ערכו של הרווחiאם הריבית היא 

i(C)i(B)i(AQ( שווה ל: −− 

 הפסד המיקרי של מנפיק הפוליסה מחושב בעת ההנפקה שווה ל: \תוחלת הרווח

 )i(EC)i(EB)i(EAQ −− 

הפסד של מנפיק הפוליסה מחושב בעת ההנפקה שווה לאפס אז הפרמיה \אם תוחלת הרווח

 שווה ל: Qהמבוקשת  

)i(EA

)i(EC)i(EB
Q

+
= 

נציג את ההסתברויות של  O7-O10הרלוונטיות, ובתאים נציג את הריביות  N7-N10בתאים  

 הריביות בהתאמה.

את ערכי   P7:R10בעמודות המטריצה נחשב  e=2ו  e(I)=4בעזרת החישובים שבחלק )א( עם 

 B(i)ההוצאות השקליות )  ( את ערכי תזרים Pעמודה   A(i)₪ פרמיה,)  1תזרימי הפרמיות נטו, ל 

 (.Rעמודה   C(i)רעון ברוטו ) ת הפ(, ואת ערכי הטב Qעמודה 

 בהסתברויות המתאימות. בתאיםמוכפלים  C(i), ו A(i) ,B(i)נציג את ערכי  S7-U10במטריצה 

 S6-U6 את תוחלות המשתנים המיקריים  נציגA(i) ,B(i) ו ,C(i)  7-10על ידי סכום התאים 

 בעמודות המתאימות.

  S6/(U6+T6)=   ונרשום:  Qנציג את ערכה של הפרמיה  T2בתא 

 )ה( 

 הפרמיה המבוקשת.  Q(1)תהי 

הפסד המיקרי של בעל הפוליסה מחושב בעת ההנפקה שווה \, אז ערכו של הרווחiאם הריבית היא 

i,1(A)1(Q)i(C(ל:   − 

 הפסד המיקרי של בעל הפוליסה מחושב בעת ההנפקה שווה ל:  \תוחלת הרווח

 )i,1(EA)1(Q)i(EC − 
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של בעל הפוליסה מחושב בעת ההנפקה שווה לאפס אז הפרמיה הפסד \חאם תוחלת הרוו

  שווה ל: Q (1)  המבוקשת
)i,1(EA

)i(EC
)1(Q = 

את ערכי תזרימי   W7-W10נחשב בתאים   e=0ו  e(I)=0בעזרת החישובים שבחלק )א( עם 

 ( A(1,i)₪ פרמיה,)  1הפרמיות  ל 

את   X6בהסתברויות המתאימות, ובתא  A(1,i)נציג את ערכי הכפולות של  X7-X10בתאים  

  sum(X7:X10)=ונרשום:  A(1,i)תוחלת המשתנה המיקרי 

   U6/X6=ונרשום:  Q(1)נחשב את ערכה של הפרמיה   X2בתא 

 )ו( 

 הפרמיה המבוקשת.  Q(2)תהי  

         הפסד המיקרי של מנפיק הפוליסה מחושב בעת הפרעון שווה ל: \, ערכו של הרווחiאם הריבית היא 

250,15025)i1()i(B25)i1()i(A)2(Q −+−+ 

אופרטור  Eהפסד המיקרי של מנפיק הפוליסה מחושב בעת הפרעון שווה ל:  )\תוחלת הרווח

i1()i(EB25)i1()i(EA)2(Q(250,15025   התוחלת(: −+−+ 

הפסד של מנפיק הפוליסה מחושב בעת הפרעון שווה לאפס אז הפרמיה \אם תוחלת הרווח

   שווה ל: Q(2)המבוקשת  
25)i1()i(EA

250,150]25)i1()i(B[E
)2(Q

+

++
= 

ערכי   :נציג את 10BA-7Zבמטריצה 
25)i1( (, ערכי  Z)עמודה   +

25)i1()i(A +   עמודה(AA )

ואת ערכי 
25)i1()i(B +  עמודה(AB .) 

נציג את ערכי  ערכי  10DA-7CAבמטריצה 
25)i1()i(A +  מוכפל בהסתברויות המתאימות

ואת ערכי  ( CAודה )עמ
25)i1()i(B +  עמודה( מוכפל בהסתברויות המתאימותAD ). 
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את תוחלות המשתנים המיקריים  
25)i1()i(A +  ,

25)i1()i(B +   6בתאים   נקבלC6,ADA  

 בעמודות המתאימות.  7-10על ידי סכום התאים 

  AC6/(AD6+150,250)                       ונרשום:  Q(2)נציג את ערכה של הפרמיה  AC2בתא 

 )ז(

הפסד המיקרי של בעל הפוליסה מחושב בעת \הפרמיה המבוקשת. אז ערכו של הרווח Q(3)תהי 

שווה ל:   iלפי ריבית   הפרעון
25)i1()i,1(A)3(Q250,150 +− 

אופרטור  Eהפסד המיקרי של בעל הפוליסה מחושב בעת הפרעון שווה ל:  )\תוחלת הרווח

 התוחלת(:
25)i1()i,1(EA)3(Q250,150 +− 

הפסד  של בעל הפוליסה מחושב בעת הפרעון שווה לאפס אז הפרמיה \אם תוחלת הרווח

 שווה ל: Q (1)המבוקשת 
25)i1()i,1(EA

250,150
)3(Q

+

= 

נציג את ערכי  ערכי המשתנה    10FA-7FAבתאים 
25)i1()i,1(A + , 

רכי הכפולות של נציג את ע 10GA-7GAבתאים  
25)i1()i,1(A + ,הסתברויות המתאימות 

נציג את את תוחלת המשתנה המיקרי    6GAובתא 
25)i1()i,1(A +  :ונרשום

=sum(AO7:AO10)  

 AG6/150,250=ונרשום:  Q(3)נחשב את ערכה של הפרמיה   AF2בתא 

   

 

 

 


