Програма за професионално обучение на актюери

ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА АКТЮЕРИ
БЪЛГАРСКО АКТЮЕРСКО ДРУЖЕСТВО
КОНСПЕКТ
Модул P101 “ПРИНЦИПИ И ПРАКТИКИ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ”
Модул P101 “Принципи и практики на пенсионното осигуряване” е първа част на
приложно-практическите модули “Актюерски цикъл в застраховането и осигуряването”
от програмата за професионално обучение и квалификация на Българското Актюерско
Дружество (БАД).
Цел:
Целта на този модул е курсистите да придобият способности да прилагат принципите на
актюерското планиране и контрол необходими за добрата финансова дейност на
пенсионните институции.
Връзки с други модули:
Всеки един от досега изучаваните Модул M101 “Финансова математика”, Модул М103
“Статистически методи” и Модули М104 „Актюерско моделиране“ и М105 „Актюерска
математика” въвежда инструментите и принципите, необходими в актюерското планиране и
контрол над осигуряването на пенсионни и други видове осигурителни плащания.
Крайни резултати:
При завършване на настоящия модул и след успешното полагането на изпита по настоящия
модул всеки курсист трябва да е способен да:
(а)

показва разбиране на основните принципи на актюерския контролен цикъл;

(б)

показва познания за общата икономическа и бизнес среда, а именно:
• да определя основните принципи използвани при осигуряването на пенсионните
и други видове осигурителни плащания;
• да описва и познава ролята, която може да изпълнява всеки от следните
участници в осигуряването на пенсионните и другите видове осигурителни
плащания, а именно – държавата, работодателя или група работодатели,
индивидуалните лица или група от индивидуални лица;
• да познава и обсъжда отделните влияния върху участниците (описани в (2)),
произлизащи от средата, в която се предоставят съответните видове пенсионни и
други плащания;
• да познава начините, по които институциите могат да финансират извършването
на пенсионните и другите осигурителни плащания;
определя проблемите, които могат да възникнат, а именно:

(в)

•
•
•

да дискутира факторите, определящи избора на най-подходящия вид (дизайн) на
осигурителните вноски и съответните осигурителни плащания;
да описва рисковете и несигурностите влияещи върху:
размера и въздействието върху пенсионните и осигурителните плащания;
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размера и въздействието върху осигурителните вноски;
размера и въздействието върху възвръщаемостта на инвестирания капитал;
размера и въздействието на таксите върху осигурителните и пенсионните
плащания;
• цялостна сигурност на плащанията.
разработва решения на описаните по-горе във (в) проблеми, а именно:
•
•
•

(г)

да прилага актюерски модели, които се използват при вземането на решения за
обезпечаване на пенсиите и другите видове плащания;
• да обсъжда принципите за определяне на основни актюерски предпоставки,
правени при оценяване на бъдещи плащания и вноски, вземайки под внимание
управлението на риска и възвръщаемостта от инвестирания капитал;
• да определя принципите, които стоят зад условията за преустановяване на
плащанията и как могат да повлияят върху условията за прекратяване на
плащанията;
• да определя стойността на активите, на бъдещите плащания и бъдещите вноски;
• да анализира съответствието между активите и задълженията на пенсионните
институции и в частност да оценява риска и описва как проектиращите модели
могат да бъдат използвани за разработването на подходящи стратегии;
• да дискутира основните принципи в използването на презастраховането и избора
на презастрахователен договор като начин за намаляване на някои от рисковете
и неяснотите свързани с провизирането на пенсиите и другите плащания.
мониторинг – да наблюдава и анализира опита и да показва как анализа на опита може
да бъде използван за обратна връзка в контролния цикъл.
•

(д)
(е)

показва познаване на българската пенсионно-осигурителна система и по-конкретно
на:
•
•
•
•
•

•
•
•

основните нормативни документи;
принципите на функциониране на пенсионната система у нас;
главните стълбове в пенсионната система;
видовете пенсионни плащания и осигурителни вноски;
функционираето на Държавния Надзор над пенсионно-осигурителните
дружества и управляваните от тях пенсионни фондове (ролята на Надзора и
видовете подзаконови нормативни актове, касаещи пенсионната система);
ролята на актюера в схемите с дефинирани вноски;
законовата регламентация на инвестирането на активите на пенсионните
фондове;
основните принципи във финансово-счетоводната отчетност на пенсионните
фондове в България;

Темите, които са покрити от Модул P101 са следните:
1. Актюерски контролен цикъл
2. Участници в осигуряването на пенсионните и другите видове осигурителни
плащания
2.1. Ролята на държавата
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.2. Ролята на работодателите
2.3. Ролята на физическите лица
Видове осигурителни схеми
3.1. Държавни схеми за социално осигуряаване
3.2. Осигурителни схеми финансирани от работодателя
Елементи на осигурителните схеми
4.1. Осигурителни плащания
4.2. Цели на осигурителите и осигуряваните
4.3. Осигурителни случаи
Методи на финансиране на пенсионните схеми
5.1. Pay-as-you-go (PAYG)
5.2. Създаване на фонд
5.3. Провизиране на осигурителните задължения
5.4. Изисквания на заинтересованите страни
Инвестиране на активите на пенсионната схема
6.1. Принципи на инвестиране и характеристики на инвестициите
6.2. Видове финансови инструменти и техните характеристики
6.3. Методи за оценка на активите
Рискове свързани с управлението на пенсионната схема
7.1. Рискове свързани с осигурителните плащания
7.2. Рискове свързани с осигурителните вноски
7.3. Други рискове
Актюерски модели използвани в управлението на пенсионните схеми
8.1. Изисквания към актюерските модели
8.2. Видове актюерски модели
8.3. Моделиране на осигурителните схеми
8.4. Модели за определяне на необходимото ниво на вноските при пенсионни
схеми от тип „Дефинирани плащания“
a) основни понятия
•
актюерско задължение
•
стандартно ниво на вноските
•
препорачително ниво на вноските
•
оценка на финансовото състояние
b) основни методи за определяне на вноските
c) методи базирани на придобитите права
•
Projected Unit Method (PUM)
•
Credit Unit Method (CUM)
d) проспективни методи
•
Attained Age Method (AAM)
•
Entry Age Method (EAM)
e) фактори за избор на метод за изчисление на вноските
Основни принципи и фактори използвани при определяне на
допусканията/предположенията използвани в моделите
9.1.
Необходими данни, от миналия опит, методи за събиране и проверка на
данните
9.2. Икономически допускания
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9.3. Демографски допускания
10.Практически приложения на актюерските модели
11.Индивидуални опции
11.1. Ранно напускане на схемата
11.2. Ранно пенсиониране
11.3. Размяна на собствена пенсия на участника срещу допълнителна пенсия на
съпруг/съпруга или на зависимите лица
12.Пенсионни схеми от тип „Дефинирани вноски“
12.1. Финансиране на схеми от тип „Дефинирани вноски“
12.2. Видове анюитети и методи за изчисляване на пенсионните плащания
12.3. Формиране и поддържане на резерви при схеми от тип „Дефинирани
вноски“ - методи за оценка
13.Пенсионно осигурителна система в България
13.1. Основни нормативни документи;
13.2. Принципи на функциониране на пенсионната система у нас;
13.3. Главни стълбове в пенсионната система в България;
13.4. Видове пенсионни плащания и осигурителни вноски в отделните
пенсионни фондове;
13.5. Пенсионни и технически резерви. Резерви за гарантиране на минималната
доходност. Същност на тяхното заделяне и методи за пресмятането им.
13.6. Ролята на отговорния актюер в пенсионните фондове според действащото
законодателство в България.
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