Info om försäkringspremierna
Försäkringspremien har beräknats på din gällande LFÖPLarbetsinkomst som anges i den bifogade fakturan. Kontakta
LPA om det sker förändringar i ditt arbete eller i omständigheterna på gården. Vi ser då över din försäkring. Eventuella
förändringar i arbetsinkomsten syns i följande räkning.

INKOMSTREGISTRET
Om du betalar lön exempelvis till en familjemedlem, anmäl
de utbetalda lönerna till inkomstregistret från 1.1.2019.
Mer information och anvisningar: mela.fi/sv/inkomstregistret
och inkomstregistret.fi.

LFÖPL-försäkringspremien år 2019

ANSLUT DIG TILL FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
Du får 20 % rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen om du har anslutit dig till företagshälsovården
för lantbruksföretagare. Du har rätt till rabatt om du är
LFÖPL-försäkrad och var ansluten till företagshälsovården
1.10.2018.

ÅLDER

ARBETSINKOMST/ÅR

PREMIE, %

yngre än 53 år

under 27 322 euro
över 42 936 euro

13,0140
24,10

53–62-åringar

under 27 322 euro
över 42 936 euro

13,8240
25,60

63 år eller äldre

under 27 322 euro
över 42 936 euro

13,0140
24,10

Försäkringspremien stiger enligt en glidande skala mellan 27 322 och
42 936 euro. För den del av arbetsinkomsten som går över 42 936
euro är premien 24,10 %. På grund av att 53–62-åringar har en större
pensionstillväxt betalar de också något högre försäkringspremier.

Grupplivförsäkringspremien för 2019 är 12 euro.
OFLA-försäkringspremierna år 2019
Obligatorisk arbetsskadeförsäkring 16,00 euro + 0,75 %
av LFÖPL-arbetsinkomsten

Alla
försäkringspremier till LPA
kan dras av vid
beskattningen.

Rätt nivå på
olycksfallsskyddet?
Råkat ut för ett
olycksfall?
Gör skadeanmälan:
lpa.fi/etjanster

LPA-trygghet
i 50 år.
Kom med och fira med oss!
Mer information finns på vår webbplats.

Frivillig arbetsskadeförsäkring 19,20 euro + 0,9 % av årsarbetsinkomsten
Fritidsolycksfallsförsäkring 15,00 euro + 0,3 % av årsarbetsinkomsten

DRÖJSMÅLSRÄNTAN
Dröjsmålsräntan på LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier
är 4 % per år under perioden 1.6.2016 –31.12.2020.

LPA:s projekt
Ta hand om bonden
stöder jordbrukare att
orka arbeta.

Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi och berättelser från landsbygden på finskspråkiga juurevajoukko.fi
Juureva joukko (på finska)
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HÖJNING AV LFÖPL-ARBETSINKOMSTEN
År 2019 är lönekoefficienten 1,417. På grund av ändringen i lönekoefficienten höjdes LFÖPL-arbetsinkomsterna
med cirka 1,9 % i början av året.

