Försäkringspremien har beräknats på din gällande LFÖPL-arbetsinkomst. Om din arbetsinkomst ändras under året,
rättas försäkringspremien i den följande fakturan efter justeringsbeslutet så att premien motsvarar den nya arbetsinkomsten. Din gällande arbetsinkomst framgår av försäkringsfakturan.
LFÖPL-försäkringspremien år 2017
Ålder
yngre än 53 år och
63 år eller äldre

Arbetsinkomst euro/år
under 26 783
över 42 088

Premieprocent
13,0140
24,10

53–62-åringar

under 26 783
över 42 088

13,8240
25,60

Försäkringspremien stiger enligt en glidande skala mellan 26 783 och 42 088 euro. För den del av arbetsinkomsten som går
över 42 088 euro är premien 24,10 procent. På grund av att 53– 62-åringar har en större pensionstillväxt betalar de också litet
högre försäkringspremier.
Grupplivförsäkringspremien för år 2017 är 12,00 euro.

OFLA-försäkringspremierna år 2017 (utan rabatt)
Obligatorisk arbetsskadeförsäkring

16,00 euro + 0,75 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten

Frivillig arbetsskadeförsäkring

19,20 euro + 0,90 procent av årsarbetsinkomsten

Fritidsolycksfallsförsäkring

15 euro + 0,30 procent av årsarbetsinkomsten

LFÖPL-arbetsinkomsten indexjusterad
År 2017 är lönekoefficienten 1,389. På grund av ändringen i lönekoefficienten höjdes LFÖPL-arbetsinkomsterna
med cirka 1,2 procent vid årets början.
Att höra till företagshälsovården ger OFLA-rabatt
Om du har anslutit dig till företagshälsovården för lantbruksföretagare får du 20 procents rabatt på premien för
OFLA-arbetsskadeförsäkringen. Rabatten kräver att du är LFÖPL-försäkrad och hörde till företagshälsovården
den 1 oktober i fjol.
Nedsatt pris på avbytarservice under 2017
Du får den vikariehjälp du använder under tiden 1.1–31.12.2017 till nedsatt pris. Grundavgiften för vikariehjälp
sänks med 31 procent. Grundavgiften räknas ut så att 3 euro ökas med ett belopp som fås genom att din LFÖPLarbetsinkomst, som du har i kraft vid ingången av det år vikariehjälpen börjar, divideras med talet 5400.
Dessutom har priset på subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp sänkts till 12 euro per timme år 2017. Priset
på beredskap som den lokala enheten ordnar är 1,50 euro per timme år 2017.
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Dröjsmålsräntan
Dröjsmålsräntan är 4 procent under perioden 1.6.2016 –30.6.2017.
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