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Wprowadzenie 
 
Jednym z problemów występujących w analizie danych ubezpieczeniowych 

jest modelowanie liczby szkód występujących w danym portfelu polis z za-
stosowaniem regresji przy założeniu rozkładu Poissona. Portfele ubezpiecze-
niowe charakteryzują się jednak tym, że dla wielu polis w okresie ubezpieczenia 
nie wystąpiła żadna szkoda. Oznacza to, iż dane zawierają dużą liczbę zer, co 
powoduje, że klasyczna regresja Poissona nie daje zadowalających wyników.  
W pierwszej części pracy przedstawiono uogólnioną regresję Poissona dla 
zmiennej licznikowej oraz zmodyfikowaną wersję regresji Poissona uwzględnia-
jącą sytuację występowania dużej liczby zer w danych (zero-inflated Poisson 
regression). W drugiej części przeprowadzono przykład empiryczny możliwości 
zastosowania wersji zmodyfikowanej do modelowania liczby szkód w ubezpie-
czeniach majątkowych. Analizowano różne modele w celu określenia, które 
zmienne taryfikacyjne wpływają na występowanie zer w portfelu polis stosując 
procedurę 10-krotnej kroswalidacji. W efekcie uzyskano ranking pozwalający na 
klasyfikację polis ze względu na liczbę generowanych szkód. Dane do przykładu 
obliczeniowego zaczerpnięto z literatury przedmiotu. Do obliczeń wykorzystano 
program komputerowy R, pakiet {pscl} oraz zaimplementowany algorytm  
kroswalidacji (załącznik A).  
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1. Modele regresji z licznikową zmienną objaśnianą typu ZI 
 
W tej części pracy przedstawione są modele regresji, w których zmienną 

zależną jest zmienna licznikowa przyjmująca wartości całkowite nieujemne oraz 
występuje duża liczba wartości zerowych (zero-inflated). W ubezpieczeniach 
majątkowych takie modele mają zastosowanie w szczególności w modelowaniu 
oraz prognozowaniu liczby szkód. Stosowany jest najczęściej model regresji  
Poissona, w którym przyjmuje się założenie, że zmienna objaśniana Y  ma roz-
kład Poissona ~ ( )Y Pois λ  warunkowany wartościami zmiennych objaśniają-
cych [2]: 
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W powyższym wzorze iY  oznacza liczbę szkód dla i-tej osoby ubezpieczo-
nej. Parametr iλ  uzależniony jest od pewnych zmiennych zależnych jX , 

kj ,...,1=  charakteryzujących ubezpieczonego oraz pojazd, którego dotyczy 
ubezpieczenie, np. płci, wieku, pojemności silnika samochodu. Najczęściej 
przyjmowana jest logarytmiczna funkcja połączenia: 
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Korzystając z własności rozkładu Poissona, że parametr iλ  jest równy  
wartości oczekiwanej, mamy: 
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Widać zatem, że dla każdej kombinacji zmiennych objaśniających uzyski-
wana jest zawsze dodatnia oczekiwana liczba szkód. W modelu przyjmuje się 
założenia, że zmienna Y  ma rozkład Poissona, średnia wartość zmiennej jest 
równa wariancji oraz 1,...., ny y  są niezależne o stałej wariancji. 

Parametr iλ  może być wykorzystywany do rangowania polis ze względu na 
liczbę szkód. Niezbędna jest jednak korekta tego parametru wskaźnikiem ekspo-
zycji na ryzyko dla i-tej polisy id , który pokazuje najczęściej w przypadku 
ubezpieczeń majątkowych, jaką część badanego okresu obejmowała polisa: 
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Powyższy model nie uwzględnia przypadku, w którym zmienna licznikowa 
przyjmuje dużą liczbę wartości zerowych. Taka sytuacja występuje często  
w przypadku modelowania liczby szkód. Analizując portfele ryzyk można za-
uważyć, że dla wielu polis nie wystąpiła żadna szkoda, natomiast w przypadku 
wystąpienia szkód są to jedna, dwie, trzy i rzadko więcej. Dlatego w przypadku 
analizy liczby szkód w zakładzie ubezpieczeń zasadniejsze wydaje się stoso-
wanie zmodyfikowanej regresji Poissona, gdzie uwzględnia się dużą liczbę  
wartości zerowych w danych zwanej modelem ZIP (Zero-Inflated Poisson).  
W modelu ZIP niezależne zmienne iY  przyjmują wartości zerowe: ~ 0iY   
z prawdopodobieństwem iϖ  lub wartości z rozkładu Poissona: ~ ( )i iY Pois λ   
z prawdopodobieństwem 1 − iϖ , co można zapisać następująco [5]: 
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Zatem w modelu ZIP występują dwa parametry: iλ  oraz iϖ . Oba para-
metry, podobnie jak w przypadku regresji Poissona, połączone są ze zmiennymi 
objaśniającymi następującymi funkcjami połączeń: 
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gdzie 1,..., lZ Z  są zmiennymi zależnymi dla równania pierwszego, natomiast 

1,..., kX X  zmiennymi dla  równania drugiego.  
Oczekiwana liczba szkód oraz wariancja liczby szkód i-tej polisy w modelu 

ZIP wynosi [5]: 
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Podobnie jak w przypadku regresji Poissona, w modelu ZIP zakłada się,  
iż średnia liczba szkód jest równa wariancji. W przypadku, gdy wariancja jest 
wyższa od średniej występuje problem nadmiernej dyspersji, który często  
charakteryzuje zmienne licznikowe. Powoduje on, że statystyki 2χ  testujące  
istotność parametrów strukturalnych modelu są przeszacowane, natomiast nie 
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zmienia zgodności estymatorów parametrów. W celu uniknięcia nadmiernej 
dyspersji można zastosować skorygowane błędy standardowe lub przejść do 
modelu, w którym wprowadzany jest rozkład negatywny-dwumodalny [4].  

Do wyboru modelu szacowania liczby szkód ubezpieczeniowych oraz  
układu zmiennych wpływających na generowanie przez polisy wartości zero-
wych możliwe jest wykorzystanie koncepcji statystycznych metod automatycz-
nego uczenia się. Ogólnie w tej koncepcji zakłada się, że dany jest zbiór uczący 

},...,1),,{( NiyxD ii == , gdzie ., Ryx ii ∈  Ponadto zbiór uczący tworzą obser-
wacje wylosowane z jednakowym prawdopodobieństwem w sposób niezależny,  
z populacji o wielowymiarowym rozkładzie określonym przez nieznaną funkcję 
gęstości: 

)|()(),( xypxpyxp =  
Zadanie polega na przeszukaniu pewnego zbioru funkcji 

},:),({ Ω∈= ϖϖxfH  gdzie ϖ  jest wektorem parametrów modelu, i wskazaniu 
elementu najlepszego. Posługując się modelem ,),( Hxf ∈ϖ  który jest uprosz-
czonym obrazem analizowanego zjawiska, w trakcie przeszukiwania pojawiają 
się błędy wynikające z wykorzystywania wartości teoretycznych w miejscu war-
tości rzeczywistych zmiennej objaśnianej. Błędy mierzone są tzw. funkcjami 
straty )),,(,( ϖyfyL  które najczęściej mierzą błąd predykcji dla pojedynczej  
obserwacji. W koncepcji metod automatycznego uczenia się rozważany jest cał-
kowity błąd modelu będący sumą wartości funkcji straty dla wszystkich możli-
wych obserwacji. Jedną z metod estymacji wartości błędu całkowitego jest me-
toda sprawdzania krzyżowego (CV-cross-validation) [3]. W niniejszej pracy 
zastosowano następujący algorytm: 
a) losowe wyznaczenie ze zbioru danych 10 podzbiorów o zbliżonej liczeb-

ności, ,10=k  ( n  − liczebność całego zbioru, lm − liczebność l-tego pod-
zbioru, ),10,...,1=l  

b) 10-krotne szacowanie modelu na podzbiorze danych o liczebności lmn −  
z usunięciem zbioru walidującego, 

c) 10-krotne wyznaczenie błędu 
2ˆ( )l

l
l

y
MSE

m
μ−

= ∑ , 

d) szacowanie błędu kroswalidacji: 
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Porównując modele wybrano model o najmniejszej wartości .νc   
Implementację procedury w programie komputerowym R przedstawiono w za-
łączniku A. 
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2. Przykład empiryczny 
 
Proces modelowania i prognozowania liczby szkód w zakładzie ubezpie-

czeń przeprowadzono z wykorzystaniem bazy danych szkód komunikacyjnych 
(third party motor insurance claims) zaczerpniętej z pozycji [1]. Baza danych 
zawiera następujące zmienne uwzględnione w modelu: 
1. Zmienna objaśniana licznikowa:  

numclaims – liczba szkód. 
2. Zmienne objaśniające: 

veh_body – kształt samochodu, 
veh_age – wiek samochodu: A (najmłodszy), B, C, D, 
gender − płeć kierowcy: M (kobieta), F, 
agecat – wiek kierowcy: A (najmłodszy), B, C, D, E, F.  

Obliczenia wykonano w programie komputerowym R. Rozkład liczby 
szkód w analizowanym portfelu przedstawia się następująco: 

 
Tabela 1 

 
Rozkład liczby szkód 

Liczba  
szkód 

Liczba  
szkód 

Częstość Średnia ekspozycja  
na ryzyko 

0 63232 93,19% 0,45 

1 4333 6,39% 0,6 

2 271 0,40% 0,71 

3 18 0,03% 0,7 

4 2 0,00% 0,88 

 
Jak widać, liczba szkód charakteryzuje się bardzo dużą liczbą zer, gdzie 

93% polis nie wygenerowało żadnej szkody w portfelu. Wartość wariancji prze-
wyższa wartość średniej i indeks nadmiernej dyspersji jest na poziomie: 
 

O =  
wariancja − średnia

  = 0,0063
średnia 

 
co oznacza słaby efekt nadmiernej dyspersji w portfelu. Do modelowania liczby 
szkód zastosowano w pierwszej kolejności regresję Poissona. W modelu P1  
badano wpływ poszczególnych zmiennych na liczbę szkód: 

agecatgenderagevehbodyveh 43210 __ln βββββλ ++++=  
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Model szacowano wykorzystując funkcję glm(){stats}, przyjmując 
rozkład Poissona dla liczby szkód. W pierwszej kolejności zbadano istotność 
wpływu poszczególnych zmiennych na liczbę szkód. 

 
Tabela 2 

 
Parametry strukturalne regresji Poissona dla modelu P1 

Model P1 
îβ  

Średni błąd  
szacunku 

p-wartość 

Stała −1,18 0,32 0,00 

Veh_body −0,95 0,39 0,05 

Veh_age −0,04 0,01 0,00 

Gender −0,01 0,03 0,79 

Agecat −0,08 0,01 0,00 

 
W modelu P1 na poziomie istotności 5% zmienna charakteryzująca płeć 

jest statystycznie nieistotna, dlatego w dalszej analizie zmienna ta została  
usunięta z modelu, pozostałe zmienne nie są skorelowane. Nowy model P2 przy-
jął postać:  

agecatagevehbodyveh 1
3

1
2

1
1

1
0 __ln ββββλ +++=  

Uzyskane parametry strukturalne zamieszczono w tab. 3. 
 

Tabela 3 
 

Parametry strukturalne regresji Poissona dla modelu P2 

Realizacje zmiennych  
w modelu P2 

β  βe  Średni błąd  
szacunku 

1 2 3 4 
Stała −1,35 0,26 0,32 

veh_ageA 0,00 1,00 − 
veh_ageB 0,13 1,14 0,04 

veh_ageC 0,001 1,001 0,04 

veh_ageD −0,08 0,93 0,04 

AgecatA 0,00 1,00 − 

AgecatB −0,17 0,85 0,05 

AgecatC −0,20 0,82 0,05 

AgecatD −0,23 0,80 0,05 

AgecatE −0,42 0,65 0,06 
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cd. tabeli 3 

1 2 3 4 
AgecatF −0,43 0,65 0,07 

veh_body_BUS 1,00 1,00 − 

veh_body_CONVT −1,75 0,17 0,66 

veh_body _COUPE −0,75 0,47 0,34 

veh_body _HBACK −1,10 0,33 0,32 

veh_body _HDTOP −0,87 0,42 0,33 

veh_body _MCARA −0,46 0,63 0,41 

veh_body _MIBUS −1,15 0,32 0,35 

veh_body _PANVN −0,84 0,43 0,34 

veh_body _RDSTR −0,68 0,51 0,66 

veh_body _SEDAN −1,04 0,35 0,32 

veh_body _STNWG −1,00 0,37 0,32 

veh_body _TRUCK −1,04 0,35 0,33 

veh_body _UTE −1,25 0,29 0,32 

 
W estymacji parametrów strukturalnych modelu przyjęto zmienne bazowe 

jako: veh_ageA, AgecatA, veh_body_BUS. Interpretując uzyskane wyniki,  
na podstawie wartości parametrów strukturalnych zawartych w tab. 3 można 
stwierdzić kierunek wpływu zmiany wieku samochodu, wieku kierowcy oraz 
kształtu samochodu na liczbę szkód na podstawie znaku. Widać więc, że przy 
ustalonym układzie zmiennych bazowych, stopy taryf będą obniżały składkę.  
W celu określenia jednostkowego wpływu zmiennych objaśniających na liczbę 
szkód wyznaczono eksponenty parametrów strukturalnych modelu (w modelu 
przyjęto logarytmiczną funkcję połączenia).  

Wszystkie parametry modelu są statystycznie istotne. Również test ilorazu 
wiarygodności pokazał, że model jest w całości statystycznie istotny. W wyniku 
działania funkcji lrtest{lmtest} uzyskano bardzo niski, prawie zerowy 
poziom p-wartości.  

 
Tabela 4 

 
Test ilorazu wiarygodności dla modelu P2 

 #Df LogLik Df Chisq Pr(> Chisq) 

Model P1.1 21 −18029,2 NA NA NA 

Model – tylko stała 1 −18101,5 −20 144,5839 0,000001 

 



Alicja Wolny-Dominiak 122 

Do rankingu polis w modelu P2 wykorzystano parametr λ . Minimalna 
wartość tego parametru wyniosła 0271,0~

=λ  i jest to kategoria polis generująca 
najmniejszą liczbę szkód: (veh_bodyCONVT, veh_ageD, agecatF). Klasa polis 
generująca największą liczbę szkód uzyskała 2712,1~

=λ  dla kategorii 
(veh_bodyRDSTR, veh_ageB, agecatA). 

Ponieważ w analizowanej bazie danych występuje duża liczba polis, dla 
których nie wystąpiła żadna szkoda, dalej dokonano szacowania różnorodnych 
modeli ZIP analizując wpływ różnych zmiennych taryfikacyjnych na wy-
stąpienie dużej liczby zer. Do wyboru i ostatecznej postaci modelu zastosowano 
procedurę 10-krotnej kroswalidacji. 

 
Model ZIP1  
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Model ZIP2 
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Model ZIP3 
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Model ZIP4 
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Model ZIP5 
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Model ZIP6 
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Model ZIP7 
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Modele szacowano wykorzystując funkcję zeroinfl(){pscl} oraz 

procedurę kroswalidacji zaimplementowaną w programie komputerowym R. 
Kod programu zawarto w załączniku A. Uzyskano następujące całkowite błędy 

νc  dla analizowanych modeli: 
– 077296,01 =cv  
– 071232,02 =cv  
– 077186,03 =cv  
– 073221,04 =cv  
– 076565,05 =cv  
– 077112,06 =cv  
– 076651,07 =cv  

Widać zatem, że modelem, który daje najmniejszy błąd νc  jest model, 
gdzie na wystąpienie zera wpływa zmienna veh_body ZIP2. 
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Tabela 5 
 

Parametry strukturalne modelu ZIP2 

Realizacje zmiennych  
w modelu P2 

β  βe  Średni błąd  
szacunku 

Stała −1,27 0,28 1,15 

veh_ageA 0,00 1,00 − 
veh_ageB 0,13 1,14 0,04 
veh_ageC 0,00 1,00 0,04 

veh_ageD −0,08 0,93 0,05 

AgecatA 0,00 1,00 − 
AgecatB −0,17 0,85 0,06 
AgecatC −0,20 0,82 0,05 

AgecatD −0,23 0,80 0,05 

AgecatE −0,42 0,65 0,06 
AgecatF −0,43 0,65 0,07 

veh_body_BUS 1,00 1,00 − 

veh_body_CONVT −1,83 0,16 1,34 

veh_body _COUPE −0,13 0,88 1,21 

veh_body _HBACK −0,84 0,43 1,16 

veh_body _HDTOP −0,96 0,38 1,15 

veh_body _MCARA −0,54 0,58 1,31 

veh_body _MIBUS −0,87 0,42 1,35 

veh_body _PANVN −0,24 0,79 1,22 

veh_body _RDSTR 1,38 3,96 1,48 

veh_body _SEDAN −0,34 0,71 1,15 

veh_body _STNWG −0,61 0,55 1,16 

veh_body _TRUCK −0,37 0,69 1,19 

veh_body _UTE −0,66 0,52 1,18 

 
Porównując uzyskane wyniki w modelu P2 oraz modelu ZIP2 uwzględnia-

jącym występowanie dużej liczby zer w modelu widać, że parametry dla zmien-
nej veh_body znacznie się różnią w obu modelach, natomiast pozostałe para-
metry są niezmienne. Wynika to z faktu, iż w procedurze kroswalidacji 
uzyskano wynik pokazujący, że na generowane przez polisy wartości zerowe 
wpływa jedynie kształt samochodu.  
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Do rankingu polis w modelu ZIP2 wykorzystano parametr λ . Minimalna 
wartość tego parametru wyniosła 0271,0~

=λ  i jest to kategoria polis generująca 
najmniejszą liczbę szkód: (veh_bodyCONVT, veh_ageD, agecatF). Kategoria 
polis generująca największą liczbę szkód uzyskała 2952,0~

=λ  i jest to kategoria 
(veh_bodyBUS, veh_ageB, agecatA). Szczegółowy ranking zawarto w załącz-
niku B. 

 
 

Podsumowanie 
 
W pracy przedstawiono zmodyfikowaną regresję Poissona w przypadku, 

gdy w danych występuje duża liczba zer dla zmiennej licznikowej i jej po-
równanie z klasyczną regresją Poissona. Zaproponowano zastosowanie k-krotnej 
kroswalidacji do wyboru czynników wpływających na generowanie przez polisy 
zerowych liczb szkód. Dodatkowo wyznaczając odpowiednie parametry roz-
kładu stworzono ranking polis według kategorii zmiennych taryfikacyjnych. Za-
stosowanie rankingu w praktyce pozwala na sklasyfikowanie nowo zawieranej 
polisy do odpowiedniej grupy taryfikacyjnej. Zasadniczą wadą klasycznej  
regresji Poissona, jak również modeli ZIP jest fakt, iż w danej klasie polis 
wszystkie polisy charakteryzują się taką samą oczekiwaną liczbą szkód, co jest 
założeniem mało realnym. Rozwiązaniem tego problemu jest przejście do mie-
szanego modelu Poissona wprowadzając czynnik losowy różnicujący polisy. 
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Załącznik A 
 

Implementacja procedury kroswalidacji w programie komputerowym R 
 

library(pscl) 

car=read.csv2(file="c:/car.csv") 
K=10 
options(OutDec=",") 

mse.cv=function(dataset, model, K=10){   

 cvseg=c() 

 set.seed(113)  

 cvseg=cvsegments(nrow(dataset), K) 

 ModelMSE=c() 

  for (i in 1:K) { 

   validset=NULL 

   validset=eval(parse(text=paste("cvseg$V", i, sep="")))  

   datasetTrainCV= NULL;  

datasetValidCV= NULL 

   datasetTrainCV= dataset[-validset,] 

   datasetValidCV= dataset[validset,] 

   Formula=model$formula  

   Model.na.cv=NULL 

   Model.na.cv=zeroinfl(formula = Formula, data=datasetTrainCV) 

   datasetValidCV.bez.y=NULL 

   datasetValidCV.bez.y= subset(datasetValidCV, select=c(veh_body, 

veh_age, agecat)) 

   pred.valid=NULL 

   pred.valid=predict(Model.na.cv, datasetValidCV.bez.y) 

   MSE.valid=NULL   

   MSE.valid=sum((datasetValidCV$numclaims-

pred.valid)^2)/length(pred.valid) 

   ModelMSE=c(ModelMSE, MSE.valid) 

   } 

 MSE.CV=NULL 

 MSE.CV=mean(ModelMSE) 

 mse.cv.glm=function(dataset, model, K=10){ 

 cvseg=c() 

 set.seed(113)  

 cvseg=cvsegments(nrow(dataset), K)  

 ModelMSE=c() 

  for (i in 1:K) { 

   validset=NULL 

   validset=eval(parse(text=paste("cvseg$V", i, sep="")))  

 datasetTrainCV= NULL; datasetValidCV= NULL 
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   datasetTrainCV= dataset[-validset,] 

   datasetValidCV= dataset[validset,] 

   Formula=model$formula  

   Model.na.cv=NULL 

   Model.na.cv=glm(formula = Formula, family=poisson,  

data=datasetTrainCV)  

   datasetValidCV.bez.y=NULL 

   datasetValidCV.bez.y= subset(datasetValidCV, select=c(veh_body, 

veh_age, agecat)) 

   pred.valid=NULL 

   pred.valid=predict(Model.na.cv, datasetValidCV.bez.y) 

   MSE.valid=NULL   

   MSE.valid=sum((datasetValidCV$numclaims-

pred.valid)^2)/length(pred.valid) 

   ModelMSE=c(ModelMSE, MSE.valid) 

   } 

 MSE.CV=NULL 

 MSE.CV=mean(ModelMSE) 

  

g=glm(formula=numclaims ~ veh_body+veh_age+agecat, family=poisson, data=car) 

z1=zeroinfl(formula = numclaims ~ veh_body+veh_age+agecat | 1, data = car) 

z1.mse=NULL 

z1.mse=mse.cv(dataset=car, model=z1, K=10) 

z2=zeroinfl(formula = numclaims ~ veh_body+veh_age+agecat | veh_body, data = car) 

z2.mse=NULL 

z2.mse=mse.cv(dataset=car, model=z3, K=10) 

z3=zeroinfl(formula = numclaims ~ veh_body+veh_age+agecat | veh_body+veh_age, 

data = car) 

z3.mse=NULL 

z3.mse=mse.cv(dataset=car, model=z4, K=10) 

z4=zeroinfl(formula = numclaims ~ veh_body+veh_age+agecat | veh_body+agecat, 

data = car) 

z4.mse=NULL 

z4.mse=mse.cv(dataset=car, model=z5, K=10) 

z5=zeroinfl(formula = numclaims ~ veh_body+veh_age+agecat | veh_age+agecat, da-

ta = car) 

z5.mse=NULL 

z5.mse=mse.cv(dataset=car, model=z6, K=10) 

z6=zeroinfl(formula = numclaims ~ veh_body+veh_age+agecat | veh_age, data = car) 

z6.mse=NULL 

z6.mse=mse.cv(dataset=car, model=z7, K=10) 

z7=zeroinfl(formula = numclaims ~ veh_body+veh_age+agecat | agecat, data = car) 

z7.mse=NULL 

z7.mse=mse.cv(dataset=car, model=z8, K=10) 
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Załącznik B 
 

Ranking polis ze względu na kategorię zmiennych taryfikacyjnych w modelu ZIP2 
 

Kształt samochodu 
Wiek  

samochodu 
Wiek 

kierowcy λ~  
veh_bodySEDAN veh_ageD agecatF 0,0550 
veh_bodySEDAN veh_ageD agecatE 0,0556 
veh_bodySEDAN veh_ageA agecatF 0,0596 
veh_bodySEDAN veh_ageC agecatF 0,0596 
veh_bodySEDAN veh_ageA agecatE 0,0602 
veh_bodySEDAN veh_ageC agecatE 0,0602 
veh_bodySEDAN veh_ageD agecatD 0,0672 
veh_bodySEDAN veh_ageB agecatF 0,0679 
veh_bodySEDAN veh_ageB agecatE 0,0686 
veh_bodySEDAN veh_ageD agecatC 0,0693 
veh_bodySEDAN veh_ageD agecatB 0,0714 
veh_bodySEDAN veh_ageA agecatD 0,0728 
veh_bodySEDAN veh_ageC agecatD 0,0728 
veh_bodySEDAN veh_ageA agecatC 0,0750 
veh_bodySEDAN veh_ageC agecatC 0,0750 
veh_bodySEDAN veh_ageA agecatB 0,0773 
veh_bodySEDAN veh_ageC agecatB 0,0773 
veh_bodySEDAN veh_ageB agecatD 0,0829 
veh_bodySEDAN veh_ageD agecatA 0,0846 
veh_bodySEDAN veh_ageB agecatC 0,0854 
veh_bodySEDAN veh_ageB agecatB 0,0880 
veh_bodySEDAN veh_ageA agecatA 0,0916 
veh_bodySEDAN veh_ageC agecatA 0,0916 
veh_bodySEDAN veh_ageB agecatA 0,1044 
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MODELING THE NUMBER OF CLAIMS IN MOTOR INSURANCE  
IN CASE OF A LARGE NUMBER OF ZEROS USING THE PATCH  

VALIDATION PROCEDURES 
 

Summary 
 
The problem in the analysis of insurance data is modeling the number of claims  

occurring in a given portfolio policy using regression assuming a Poisson distribution 
which is not always justified, since sometimes the data contains a large number of zeros. 
This paper presents a generalized Poisson regression for the counter variable and  
a modified version of Poisson regression taking into account the situation of the presence  
of a large number of zeros in the data (called zero-inflated Poisson regression). Various 
types were analyzed in order to determine which variables influence the occurrence 
tarification zeros in the portfolio policy using the procedure 10 times the patch  
validation. The result is ranking for classification policies because of the number  
of generated damage. 

 
 
 
 




