En ny lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016. Genom
reformen har också villkoren för OFLA-försäkringarna ändrats på vissa punkter.

Hur fortsätter försäkringarna?
Din försäkring fortsätter automatiskt efter lagändringen. LPA har skickat dig ett försäkringsavtal enligt den
nya lagen.
I fortsättningen samordnas inte ersättningarna från OFLA-fritidsförsäkringen med andra ersättningar
för inkomstbortfall som betalas på grund av samma olycksfall. Med andra ord har andra pensioner och
dagpenningar inte minskande effekt på ersättningar för inkomstbortfall som betalas från fritidsförsäkringen.
Den försäkringstyp där ersättningarna samordnades med andra ersättningar för inkomstbortfall har slopats
genom lagreformen.
Om du beviljas olycksfallspension på basis av din fritidsförsäkring beaktas olycksfallspensionen dock som
en förmån som minskar arbetspensionen.
Försäkringspremien närmast oförändrad
Försäkringspremien för OFLA-fritidsförsäkringen bestäms på liknande sätt som tidigare: en basdel som är
lika stor för alla och en förtjänstdel som bygger på årsarbetsinkomsten.
År 2016 är premien för OFLA-fritidsförsäkringen 15 euro + 0,44 % av årsarbetsinkomsten. År 2015 var
premien 15 euro + 0,72 % av årsarbetsinkomsten (försäkring utan samordning) eller 15 euro + 0,48 % av
årsarbetsinkomsten (försäkring med samordning).
Premien för fritidsförsäkringen baseras på årsarbetsinkomsten i OFLA-arbetsskadeförsäkringen. Då arbetsskadeförsäkringen är obligatorisk baseras premien dock på en årsarbetsinkomst om minst 13 910 euro
(nivån år 2016). Om du har full invalidpension iakttas inte detta minimibelopp utan försäkringspremien
baseras på årsarbetsinkomsten i arbetsskadeförsäkringen.
Ett täckande olycksfallsskydd för fritiden
OFLA-fritidsförsäkringen kan tecknas av dem som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Fritidsförsäkringen
är förmånlig och ersätter olycksfall på fritiden i större utsträckning än flera privata olycksfallsförsäkringar.
Inga idrottsgrenar har uteslutits och försäkringen gäller även utomlands. Fritidsförsäkringen ersätter ändå
inte sjukdomar och inte heller sådana olycksfall på vilka någon annan lag tillämpas.Till exempel olycksfall som
inträffar i motorsporthobbyer eller då man kör en åkgräsklippare hör i regel till trafikförsäkringen.
När OFLA-arbetsskadeförsäkringen avslutas upphör också OFLA-fritidsförsäkringen.
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Uppsägning av försäkringen
Om du vill avsluta din försäkring fastän villkoren för den fortfarande uppfylls, måste du säga upp försäkringen.
Enligt de villkor som trätt i kraft år 2016 upphör försäkringen tidigast den dag då anmälan om uppsägning
inkommit till LPA.
LPA kan säga upp försäkringen om kundens försäkringspremier är obetalda. Från början av 2016 kan LPA
också säga upp försäkringen om en kund har lämnat bristfälliga eller svikliga uppgifter för att skaffa sig ekonomisk vinning. Om LPA säger upp försäkringen upphör den 30 dagar efter att uppsägningsbrevet skickats.
I fråga om obetalda premier så upphör försäkringen ändå inte om kunden betalar dem innan uppsägningstiden går ut.
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