Ny lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Ett syfte med den nya lagen som träder i kraft 1.1.2016 är ökad insyn och begriplighet. Enligt den nya lagen ska LPA
meddela beslut i ett ansökningsärende inom 30 dagar i stället för nuvarande tre månader från att vi fått de handlingar
som behövs för avgörandet. Lagen kräver också att den försäkrade anmäler en skada till LPA inom 30 dagar från att
den inträffat. Vissa kostnadsersättningar, till exempel för förbrukningsartiklar, läkemedel och resekostnader, kräver
ansökan inom ett år från att kostnaderna uppkommit.
Den nya lagen innebär att bonussystemet i OFLA-försäkringen upphör i början av 2016. Genom att skadefall inte
längre inverkar på försäkringspremien kommer premien att bestämmas på lika grunder för alla försäkrade. Däremot
får de som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare även i fortsättningen rabatt på premien för arbetsskadeförsäkringen.
Den nya lagen gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som inträffar 1.1.2016 eller senare. Skador som inträffar
innan den nya lagen träder i kraft ersätts alltjämt enligt lagen av 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.
Vid ersättningshandläggningen av dessa skador ska ändå de nya tidsfristerna för handläggningen tillämpas.
Motsvarar din LFÖPL-försäkring nuläget?
En rätt dimensionerad LFÖPL-arbetsinkomst ger en pension som motsvarar inkomstnivån. Ersättningar och dagpenningar baseras också på arbetsinkomsten. Den är dessutom beräkningsgrund för flera andra förmåner, såsom dagpenningar från trafikförsäkringen och FPA.
Som lantbruksföretagare kan du själv påverka din LFÖPL-arbetsinkomst och inom lagstadgade gränser välja ett belopp som motsvarar din arbetsinsats. Det är skäl att uppdatera arbetsinkomsten om förhållandena på gården eller
produktionen ändras. Ändringar i en gällande försäkring görs alltid räknat från anmälningsdagen och aldrig retroaktivt.
Trots detta kan försäkringen avslutas retroaktivt om ändringarna leder till att försäkringsskyldigheten upphör. Ändringar syns i försäkringspremien på följande faktura.
Kontrollera och uppdatera din arbetsinkomst på adressen www.lpa.fi/etjanster
Pensionsutdrag
Du kan kontrollera ditt elektroniska pensionsutdrag när som helst via LPA:s e-tjänster. De LFÖPL-försäkrade får
pensionsutdrag i pappersform vart tredje år. LPA postar utdragen i oktober, och i år är det de som är födda i september–december som får utdrag. De som fyllt 60 år får ett utdrag hemskickat varje år.
Olika referensnummer på fakturorna
När du betalar ber vi dig observera att varje försäkringsfaktura har ett eget referensnummer. Till exempel har fakturan som ska betalas i oktober ett annat referensnummer än majfakturan.Vid behov kan du kontrollera referensnumren på obetalda fakturor i LPA:s e-tjänster.
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Dröjsmålsräntan
Dröjsmålsräntan bestäms enligt räntelagen och justeras halvårsvis (den 1 januari och den 1 juli). Den nu gällande
dröjsmålsräntan är 8,5 procent.
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