Försäkringspremien beräknas på den LFÖPL-arbetsinkomst som gäller i början av året. Om arbetsinkomsten ändras under året, rättas försäkringspremien i den följande fakturan efter justeringsbeslutet så att den motsvarar den
nya arbetsinkomsten. Den gällande arbetsinkomsten framgår av försäkringsfakturan.
LFÖPL-försäkringspremien år 2015
Ålder
under 53 år

Arbetsinkomst euro/år
under 26 282
över 41 300

Premieprocent
12,7980
23,70

över 53 år

under 26 282
över 41 300

13,6080
25,20

Försäkringspremien stiger enligt en glidande skala mellan 26 282 och 41 300 euro. För den del av arbetsinkomsten som går
över 41 300 euro är premien 23,70 procent. På grund av att de som fyllt 53 år har en större pensionstillväxt betalar de också
litet högre försäkringspremier.
Grupplivförsäkringspremien för år 2015 är 12,00 euro.

OFLA-försäkringspremierna år 2015 (utan rabatt)
Obligatorisk arbetsskadeförsäkring

30,29 euro + 1,25 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten

Frivillig arbetsskadeförsäkring

36,35 euro + 1,50 procent av årsarbetsförtjänsten

Fritidsolycksfallsförsäkring

15 euro + 0,48 procent eller 15 euro + 0,72 procent av årsarbetsförtjänsten,
beroende på försäkringstyp

LFÖPL-arbetsinkomsten indexjusterad
År 2015 är lönekoefficienten 1,363. På grund av ändringen i lönekoefficienten höjdes LFÖPL-arbetsinkomsterna
med cirka en procent vid årets början.
Företagshälsovård och bonus ger OFLA-rabatt
De LFÖPL-försäkrade som har anslutit sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare får sin premie för
OFLA-arbetsskadeförsäkringen nedsatt med 20 procent. Rabatten beviljas dem som hörde till företagshälsovården
den 1 oktober i fjol. Rabatten beräknas på den premie som återstår när OFLA-bonus har beaktats.
Full OFLA-bonus ger 50 procents rabatt på OFLA-premien. Varje ersatt skada sänker bonus med 10 procentenheter. De fem föregående kalenderåren är alltid granskningsperiod när bonus bestäms. Bonus i OFLA-arbetsskadeförsäkringen ger rabatt på hela OFLA-premien, medan bonus i fritidsförsäkringen gäller bara procentdelen.
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Dröjsmålsräntan
Dröjsmålsräntan bestäms enligt räntelagen och justeras två gånger om året (den 1 januari och den 1 juli). Den
nu gällande dröjsmålsräntan är 8,5 procent.
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