OFLA-försäkringspremierna år 2016
Försäkringspremien för frivilliga OFLA-försäkringar förfaller i fortsättningen till betalning den 15 februari.
Premien för den frivilliga arbetsskadeförsäkringen är 19,20 euro + 0,90 procent av årsarbetsinkomsten. För
fritidsolycksfallsförsäkringen är premien 15 euro + 0,44 procent av årsarbetsinkomsten. Försäkringspremierna
är avdragsgilla vid beskattningen.
På grund av att bonussystemet slopats vid ingången av 2016 är försäkringspremien inte längre beroende av bonus. De LFÖPL-försäkrade som anslutit sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare får fortsättningsvis
20 procents rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Motsvarar din frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkring 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 om han eller hon uppfyller villkoren för försäkring.
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 och till rehabiliteringspenning för tiden för yrkesinriktad rehabilitering. Om OFLA-ersättningar för inkomstbortfall betalas samtidigt
som arbetspension kan de i vissa fall ha minskande effekt på arbetspensionen. Dessutom är det möjligt att
få ersättning för bestående men, vårdbidrag beroende på skadans svårighetsgrad och olika hjälpmedel eller
omskolning till ett nytt yrke.
Kom ihåg att lämna in skadeanmälan inom 30 dagar från att skadefallet inträffat.

OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden
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 motorsporthobbyer eller när man kört en åkgräsklippare hör i regel till trafikförsäkringen.
När OFLA-arbetsskadeförsäkringen avslutas upphör också OFLA-fritidsförsäkringen.
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Dröjsmålsräntan
Om betalningen försenas tas en dröjsmålsränta ut. Räntan bestäms enligt 4 a § i räntelagen och justeras halvårsvis den 1 januari och den 1 juli.
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