Information till stipendiater
Förmåner som hör till LFÖPL-försäkringen
Till arbetspensionsförsäkringen hör också en OFLA-arbetsskadeförsäkring, en grupplivförsäkring och trygghet
vid kortvarig sjukdom, dvs. LPA-sjukdagpenning. Om du vill kan du dessutom teckna en frivillig OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden.
Försäkringspremierna år 2012
LFÖPL-försäkringspremien för försäkrade under 53 år är 11,0250 procent för arbetsinkomster under 24 893,37
euro. För den del som överstiger 39 118,22 euro är premien 22,50 procent. Försäkringspremien stiger enligt
en glidande skala mellan dessa belopp.
De som fyllt 53 år har en större pensionstillväxt och betalar därför litet högre premier. Deras motsvarande
procentsatser är 11,6865 och 23,85.
Grupplivförsäkringspremien för 2012 är 6,00 euro.
Premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen är 15,73 euro + 0,825 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten. För den
frivilliga fritidsolycksfallsförsäkringen är premien 14 euro + 0,48 eller 0,72 procent av årsarbetsförtjänsten, beroende på om ersättningarna för inkomstbortfall minskar på grund av andra ersättningar eller betalas ominskade.
Försäkringspremier tas ut för den tid försäkringen är i kraft. Både LFÖPL- och OFLA-premierna är avdragsgilla
i beskattningen.

LFÖPL-arbetsinkomsten ändrades vid årsskiftet
År 2012 är lönekoefficienten 1,291. Det innebär att LFÖPL-arbetsinkomsterna har höjts med cirka 3 procent
vid årets början. Till exempel om LFÖPL-arbetsinkomsten var 20 000 euro i en försäkring som i fjol togs för
stipendiatarbete och samma försäkring fortsätter i år, är LFÖPL-arbetsinkomsten nu 20 607 euro.
Ny försäkringsansökan för varje nytt stipendium
När du fortsätter att arbeta med stöd av ett nytt stipendium ska du ansöka om försäkring på nytt.Varje stipendium som beviljats för minst fyra månader förutsätter en egen försäkring.
Elektroniska tjänster
Du kan lämna in försäkringsansökningar och söka LPA-sjukdagpenning elektroniskt. Du ser också dina kund-,
försäkrings- och faktureringsuppgifter som finns i LPA:s register samt de ersättningar som betalats till dig. Logga
in med dina nätbankskoder på adressen www.lpa.fi/etjanster.
Om du råkar ut för ett arbetsolycksfall behöver du ett OFLA-försäkringsintyg. Du kan skriva ut det via nätet.
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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 procent.

