
 



 



 

Aktuarske šale 
 

Kakva je razlika između aktuara i boga? 
 
Bog ne misli da je aktuar. 

 
Postoji mnogo viceva o aktuarima i aktuari imaju poseban odnos prema njima. U jednom prekomorskom udruženju aktuara, članovi su se dogovorili da pre svake prezentacije ispričaju po jednu šalu o aktuarima, kako bi 
sastanke udruženja učinili zanimljivijim. Posle nekoliko godina, shvatili su da postoji tačno 72 vica o aktuarima, koje stalno pričaju. Da bi bili efikasniji, numerisali su ih i umesto da ponavljaju celu šalu, pre prezentacije bi 
rekli samo redni broj, a svi članovi su znali o kom vicu se radi. Posle nekog vremena u posetu im je došao predsednik međunarodnog udruženja aktuara. Gost je imao četvrtu po redu prezentaciju i silno se začudio kada je na 
početku prve prezentacije, aktuar rekao neki broj, a onda su se svi nasmejali. Kada se to ponovilo i kod druge prezentacije, gost je pitao domaćine o čemu se radi i oni su mu objasnili interni dogovor. Kada je došao na njega 
red, gost je počeo prezentaciju tako što je rekao broj 35. Niko se nije nasmejao. Zbunjeni gost je pogledom pitao predsednika lokalnog udruženja šta da radi, a ovaj mu je šapnuo da kaže neki drugi broj. Gost je rekao broj 19. 
Opet se ništa nije desilo. U očajanju što stalno bira viceve koji nisu dovoljno smešni, rekao je broj 1, nadajući da je prva šala na spisku sigurno neka dobra. Kao i ranije, nikom nije bilo smešno. Gost je onda pitao sve prisutne 
o čemu se radi, zašto se ne smeju. Jedan od aktuara mu je odgovorio: „Znate predsedniče, neki ljudi prosto umeju, a neki ne umeju da pričaju viceve!“ 
Inače, šala za aktuara predstavlja nešto što ga SKORO nasmeje. 
 
Nekoliko šaljivih definicija aktuara i njihovog posla: 

- Aktuar je osoba koja meri mikrometrom, obeležava kredom i seče sekirom. 
- Kompjuter je aktuar sa srcem 
- Aktuar je osoba koja prolazi kao ekspert na osnovu svoje sposobnosti da proizvede beskrajno mnoštvo nerazumljivih brojki, koje obračunava sa velikom preciznošću od maglovitih pretpostavki koje se temelje 

na diskutabilnim dokazima iz neizvesnih podataka dobijenih od pojedinaca sumnjive pouzdanosti, a isključivo u cilju zbunjivanja već beznadežno zbunjene grupe pojedinaca koji svakako nikada nisu čuli za 
statistiku! 

- Aktuar je neko ko je želeo da bude frizer, ali je na ispitima bilo previše čupavo. 
- Aktuar je neko ko Vam govori o problemu za koji nikada niste mislili da imate, na način koji ne možete da razumete. 
- Zašto je umetnik koji pravi plastične skulpture Nostradamusa kao aktuar? Zato što kreira modele za predviđanje budućnosti. 

 
Pojedini vicevi su posvećeni karakteru aktuara: 

- Kakva je razlika između aktuara i teroriste? Sa teroristom možes da pregovaraš. 
- Kakva je razlika između aktuara i pokojnika na sahrani? Pokojnik ima noviju kravatu. 
- Šta radi supruga aktuara kada ima nesanicu? Pita muža: "Reci mi opet, dragi, čime se ti baviš?" 
- Šta aktuari koriste kao kontracepciju? Njihovu ličnost. 
- Koja je razlika između introvertnog i ekstrovertnog aktuara? Introvertni aktuar zuri u svoje noge za vreme konverzacije, dok ekstrovertni gleda u noge druge osobe. 
- Aktuar je neko ko bi radije bio potpuno pogrešnog mišljenja, nego samo delimično u pravu. 

U stvari ovi vicevi nisu korektni. Istina je da je aktuar fleksibilan - on je ili u pravu, ili može da dokaže da je tako. 
 
Postoji puno viceva u kojim aktuari na kraju budu zabavni. Jedini problem je što sad ne mogu da ih se setim.  

- Dvoje ljudi lete u balonu i shvate da su se izgubili. Kada su videli čoveka na zemlji, doviknuše mu: "Možete li da nam pomognete, mi smo se izgubili?" Čovek sa zemlje odgovori: "Vi ste u balonu, oko dvesta 
metara iznad zemlje." Jedan od ljudi iz balona reče: "Vi mora da ste aktuar. Dali ste nam informacije koje su tačne, ali potpuno beskorisne!" Aktuar doviknu ljudima u balonu: "Vi sigurno radite u marketingu!" 
Oni se iznenadiše: "Da, kako ste znali?" Aktuar odgovori: "Pa, vi ste u istoj situaciji bili i pre nego što ste razgovarali sa mnom, ali je to sada moja krivica." 

- Aktuar je dizajnirao savršen proizvod osiguranja u kome praktično neće biti šteta. U pitanju je "osiguranje od senilnosti." Ko se seti da ima polisu i pokuša da naplati štetu, to je dokaz da nije senilan, pa neće 
dobiti ništa. 

- Koja je razlika između loto igrača i aktuara? Loto igrač će ponekad pogoditi koji će brojevi biti izvučeni, a aktuar će uvek dobiti veliku sumu novca od poslodavca. 
- Grupa ljudi je u poseti Velikom kanjonu u SAD i turistički vodič pita da li iko zna koja je starost kanjona. Aktuar diže ruku i reče: "Milion i tri godine!" Vodič je zapanjen i pita aktuara kako je znao tačan 

odgovor. Aktuar odgovori: "Pre tri godine sam posetio ovaj kanjon i jedan vodič nam je tada rekao da je kanjon star milion godina.“ 
- Lekar, inženjer i aktuar su raspravljali čija je profesija najstarija. Lekar je rekao da je Bog stvorio Evu od Adamovog rebra, što je naravno hirurška intervencija. Inženjer je tvrdio da je pre toga Bog stvorio red 

iz haosa, što je bila inženjerska zasluga. "Ali," upitao je aktuar „ko je stvorio haos?" 
- Osoba iz marketinga je pokušavala da ubedi agenta osiguranja da se čaša napola puna vode može lako prodati. „Ovo je naš najnoviji proizvod. Čaša do pola puna vode. Osvežavajuće i zadovoljavajuće. Svako 

bi je mogao prodati.“ Agent se pobunio: „Čaša je poluprazna, kako vi očekujete od mene da to prodam?“ Aktuar, koji je u blizini slučajno stajao je prokomentarisao: „Mislim da ste mu dali preveliku čašu.“ 
- Aktuarsko objašnjenje IBNR-a za neaktuare: IBNR je kao da imate dete za koje niste znali; pre ili kasnije ono će se pojaviti na vašem pragu. 

 
Ipak, šale o profesionalnim deformacijama su najzabavnije: 

- Zašto aktuar traži da bude sahranjen u Izraelu? Zato što su šanse za vaskrsenje tamo najveće. 
- Zašto aktuar nosi bombu u avion? Zato što je verovatnoća da se nađu dve bombe u avionu višestruko manja. 
- Aktuar je hodao niz hodnik i osetio probadanje u grudima. Odjednom je potrčao ka stepeništu i bacio se niz stepenice. Prijatelju koji ga je posetio u bolnici je objasnio zašto je to uradio: "Verovatnoća za 

istovremeni srčani udar i pad niz stepenice je mnogo manja, nego samo za srčani udar. 
- Nakon pohađanja kursa genetike, aktuar zajljučuje da ako Vaši roditelji nisu imali dece, velika je verovatnoća da ih ni Vi nećete imati! 

 
Postoje i vicevi koji su smešni samo aktuarima: 

- Koja je omiljena prodavnica moderne odeće za aktuare? GAAP 
- Postoje tri vrste aktuara. Oni koji umeju da računaju i oni koji ne umeju. 
- Postoji 10 vrsta aktuara, oni koji razumeju binarne brojeve i oni koji ne razumeju.  
- Kombinacija prethodna 2 - Postoji 11 vrsta aktuara, oni koji umeju da računaju sa binarnim brojevima i oni koji ne umeju. 
- Zašto aktuari ne čitaju romane? Jedini brojevi u njima su numeracija stranica. 
- Ona je bila jedina kćerka aktuara ... i znala je svoju otkupnu vrednost. 
- Loša vest: 2. februara aktuar je provirio glavu napolje iz svoje kancelarije i video svoju senku. To znači još šest nedelja hladnog vremena. 

 
Sledeće aktuarske šale se teško mogu klasifikovati, ali su svejedno smešne: 

- Koliko aktuara je potrebno da bi se zamenila sijalica? a) Koliko ih je bilo potrebno prošle godine? b) Nijedan, sektor za preuzimanje rizika ne dozvoljava nikakve modifikacije sijalica u ovom trenutku. c) Da li 
je neko od naših konkurenata već promenio sijalice? d) Dva - senior aktuar kao predstavnik menadžmenta i junior aktuar koji će obaviti posao. e) Jedan, ali on mora prvo da dobije bitku sa prodajom i 
marketingom oko tog pitanja. 

- Pacijent je došao kod svog lekara i nakon pregleda, doktor kaže: "Ostalo Vam je još samo šest meseci života." Pacijent uplašeno pita šta da radi, a lekar odgovara: "Venčajte se sa aktuarom." "Hoće li mi to 
pomoći da živim duže?” zapitao je pacijent. "Ne", rekao je doktor, "ali će Vam taj period izgledati duži." 

- Student u prodavnici kupi 2 knjige "Aktuarstvo za neupućene" po 1.699 dinara i plati ukupno 5.000 dinara. 
 
Pojedinci zavide aktuarima: 

- Zašto ljudi koji slušaju hevi metal muziku žele da postanu aktuari? Da bi bili plaćeni za predviđanje smrti i razaranja. 
- Kakva je razlika između matematičara i aktuara? Matematičar stalno mora da dokazuje da je u pravu. Aktuar zapravo mora biti u pravu. 

 
Završiću tekst jednim praktičnim pitanjem: Kako da postignete da se aktuar smeje u četvrtak? Očekivani odgovor za druge subjekte šala bi bio da mu ispričajte vic u ponedeljak, ali to nije tačno za aktuare. Ovo je trik pitanje, 
aktuari se nikada ne smeju. 
 


