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Skriftlig eksamen 

 

Uddannelse: Finansøkonom 

  

Fag: Valgfag Statistik - eksamen 

  

Dato: 29. november 2017 

  

Klokkeslæt: 08.30 – 10.30 

Hjælpemidler:  

Alle skriftlige hjælpemidler og hjælpeprogrammer i Excel er tilladte 

 

Vægtning af opgaver: 

Opgavesættet består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede 
opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: 

Opgave 1         25 % 

Opgave 2         25 % 

Opgave 3         30 % 

Opgave 4         20 % 

I alt 100 % 

 

Aflevering af besvarelsen: 

Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement jf. 
bekendtgørelse nr. 1046 af 30. juni 2016. 
 
Se hjemskolens formalia. 
 
Navn eller eksamensnummer skal fremgå af hver side. 
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Baggrundsinformation 

Forsikringsselskabet CAR(e)4YOU, som er et mindre dansk forsikringsselskab, har især 

specialiseret sig i bilforsikringer. Forsikringsselskabet vil derfor gerne følge tæt med i 

antal registrerede skader og hvilke kundetyper der anmelder skaderne. CAR(e)4YOU har 

set nærmere på 150 erstatningssager, hvor selskabet også har registreret størrelsen af 

den udbetalte erstatning, forsikringstagerens boligform dvs. om forsikringstageren bor i 

ejerbolig, andelsbolig, lejebolig eller bor hos forældre og hvor mange år 

forsikringstageren har kørt siden sidste skade. Resultatet findes i filen Erstatning.  

 

 

Opgave 1 (25%) 

Antag at CAR(e)4YOU  i gennemsnit registrerer 100 skader pr måned. Antag endvidere 
at antal registrerede skader pr måned følger en Poisson fordeling. 
 
Spørgsmål 1.1 
Bestem sandsynligheden for at CAR(e)4YOU registrerer flere end 130 skader i løbet af 

en måned. 

Spørgsmål 1.2 
Bestem sandsynligheden for at CAR(e)4YOU registrerer færre end 290 skader i løbet af 

et kvartal (3 måneder). 

Spørgsmål 1.3 
Bestem det mest sandsynlige antal registrerede skader i løbet af et kvartal. 

Spørgsmål 1.4 
Bestem sandsynligheden for at antal registrerede skader ligger over 250 og under 350 i 

løbet af et kvartal.  

 
Opgave 2 (25%) 
 
CAR(e)4YOU vil også gerne vide om der er forskel på den gennemsnitlige 
erstatningsstørrelse afhængig af forsikringstagernes boligform, altså om 
forsikringstagerne bor i ejerbolig, andelsbolig, lejebolig eller bor hos forældre  
 
Spørgsmål 2.1 

Anvend data fra filen Erstatning og test på 5% niveauet om det gennemsnitlige 

erstatningsbeløb er ens for forsikringstagerne i de 4 boligformer. Kommenter eventuelle 

forskelle. 

Spørgsmål 2.2 
Test og kommenter forudsætningerne for dit test i spørgsmål 2.1 
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Opgave 3 (30%) 
 
Spørgsmål 3.1 
Anvend data fra filen Erstatninger og lav en tabel  - se nedenfor – over erstatningsbeløb 
og forsikringstagere med kort tid siden sidste skade (3 år og under) og forsikringstagere 
med lang tid siden sidste skade ( 4 år og over). 
 

Erstatningsbeløb 
fordelt på tid siden 
sidste skade: 

Kort tid siden sidste 
skade (3 år og under) 

Lang tid siden sidste 
skade (4 år og over) 

I alt 

Mindre end 10.000    

10.000 og højere    

I alt I   I alt   150 

 
 
Spørgsmål 3.2 
Test på 5% niveauet om der er sammenhæng mellem erstatningsbeløb og 

forsikringstagere med kort eller lang tid siden sidste skade. Kommenter dit resultat og 

angiv retningen på en eventuel sammenhæng. 

 
 
 
 
Opgave 4 (20%) 
 
I en gruppe på 100 forsikringstagere der alle bor hjemme hos forældrene, har 
CAR(e)4YOU udtaget en stikprøve på 20. Antag nu at der i denne stikprøve er 5 
forsikringstagere der har haft en skade indenfor de seneste 3 år. 
 
Spørgsmål 4.1 
Hvilken fordeling følger antal forsikringstagere, der har haft en skade inden for de sidste 
3 år i stikprøven. Forklar og begrund dit valg. 
 
Spørgsmål 4.2 
Beregn sandsynligheden for at der netop udvælges 2 forsikringstagere der har haft en 
skade indenfor de seneste 3 år. 
 
Spørgsmål 4.3 
Beregn sandsynligheden for at der udvælges 17 eller færre forsikringstagere der IKKE 
har haft en skade indenfor de seneste 3 år. 
 
 

 

 


