OFLA-försäkringspremierna år 2014 (utan bonusrabatt)
Premien för den frivilliga arbetsskadeförsäkringen är 36,00 euro + 1,50 procent av årsarbetsförtjänsten.
Premien för fritidsolycksfallsförsäkringen är 15 euro + 0,48 procent eller 15 euro + 0,72 procent av årsarbetsförtjänsten. Alternativet med lägre premie innebär att OFLA-ersättningen för inkomstbortfall minskar om den
försäkrade har rätt till LPA-sjukdagpenning, dagpenning från sjukförsäkringen eller arbetspension på grund av
arbetsoförmåga som orsakats av samma olycksfall.
Försäkringspremierna är avdragsgilla vid beskattningen.

OFLA-bonus ger rabatt på försäkringspremien
Bonus i OFLA-försäkringen ger rabatt på försäkringspremien. Varje år utan skador som ersätts ökar bonus
med 10 procentenheter. Full bonusrabatt är 50 procent av OFLA-försäkringspremien. Varje ersatt skada sänker bonus med 10 procentenheter. Bonus bestäms utifrån de fem föregående kalenderåren.
Bonus i arbetsskadeförsäkringen ger rabatt på hela OFLA-premien, men i fritidsförsäkringen gäller bonusrabatten bara procentdelen av premien. Bonus räknas separat så att bonus i arbetsskadeförsäkringen påverkas
bara av arbetsskador och bonus i fritidsförsäkringen bara av olycksfall på fritiden.

OFLA-försäkringen ersätter mycket
OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter kostnaderna för sjukvård och vårdresor vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar utan självrisk eller övre gräns. Ersättning för inkomstbortfall betalas i form av OFLA-dagpenning. En försäkrad som varit arbetsoförmögen i mer än ett år får rätt till olycksfallspension. Dessutom kan
menersättning betalas och olika hjälpmedel eller omskolning till ett nytt yrke bekostas.
OFLA-fritidsförsäkringen är förmånlig och ersätter olycksfall på fritiden i större omfattning än privata olycksfallsförsäkringar. Försäkringen gäller i alla idrottsgrenar och även utomlands, men sjukdomar ersätter den
inte. Försäkringen ersätter inte heller olycksfall som ersätts enligt någon annan lag.Till exempel olycksfall som
inträffat i motorsport eller när du kört en åkgräsklippare hör i regel till trafikförsäkringen även om fordonet
är oförsäkrat.

Motsvarar försäkringen nuläget?
Om det sker förändringar i förhållandena på gården eller i ditt arbete där ska du alltid anmäla det skriftligen
till LPA. Om du slutar arbeta på gården har du inte längre rätt till försäkring. Om en familjemedlem flyttar bort
från gården bör man alltid kontrollera att villkoren för försäkring uppfylls. När OFLA-arbetsskadeförsäkringen
avslutas upphör också OFLA-fritidsförsäkringen.
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Dröjsmålsräntan
Om betalningen försenas tas en dröjsmålsränta ut. Räntan 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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