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 2016
Ålder
under 53 år

Arbetsinkomst euro/år
under 26 475
över 41 603

Premieprocent
12,7440
23,60

över 53 år

under 26 475
över 41 603

13,5540
25,10

Försäkringspremien stiger enligt en glidande skala mellan 26 475 och 41 603 euro. För den del av arbetsinkomsten som går
över 41 603 euro är premien 23,60 procent. På grund av att de som fyllt 53 år har en större pensionstillväxt betalar de också
litet högre försäkringspremier.
Grupplivförsäkringspremien för år 2016 är 12,00 euro.

OFLA-försäkringspremierna år 2016 (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 + 0,44 procent av årsarbetsinkomsten

LFÖPL-arbetsinkomsten indexjusterad
År 2016 är lönekoefficienten 1,373. På grund av ändringen i lönekoefficienten höjdes LFÖPL-arbetsinkomsterna
med cirka 0,7 procent vid årets början.
Företagshälsovård 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. Systemet med OFLA-bonus slopades vid årsskiftet så att försäkringspremien inte längre är
beroende av bonus.
Ändringar i avbytarservicen
De lantbruksföretagare som är obligatoriskt LFÖPL-försäkrade kan ha rätt till avbytarservice om de har minst 6
husdjursenheter. Växtodlare och växtodlingsarbeten har uteslutits från avbytarservice från och med 2016. Timavgiften för vikariehjälp räknas ut så att 3 euro ökas med det belopp som fås genom att personens LFÖPL-arbetsinkomst som var i kraft den 1 januari divideras med 5 400. Vid sjukdom och olycksfall är det viktigt att uppsöka
läkare i tid och också ansöka om dagpenning, eftersom vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga kan fås för högst
20 dagar under ett kalenderår utan intyg på sjuk- eller olycksfallsdagpenning. Mer information på LPA:s webbplats.
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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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