Information till stipendiater
LFÖPL-arbetsinkomsten ändrades vid årsskiftet
År 2015 är lönekoefficienten 1,363. Det innebär att LFÖPL-arbetsinkomsterna har höjts med cirka en procent
vid årets början. Om LFÖPL-arbetsinkomsten till exempel var 20 000 euro i en försäkring som togs i fjol för
stipendiatarbete och samma försäkring fortsätter i år, är LFÖPL-arbetsinkomsten nu 20 193 euro.
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 2015
LFÖPL-försäkringspremien för försäkrade under 53 år är 12,7980 procent för arbetsinkomster under 26 282
euro. För den del som överstiger 41 300 euro är premien 23,70 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 13,6080 och 25,20.
Ingen grupplivförsäkringspremie tas ut av stipendiater år 2015. Grupplivförsäkringsskyddet är ändå i kraft parallellt med pensionsförsäkringen.
Premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen är 0,5 x (30,29 euro + 1,25 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten).
För den frivilliga fritidsolycksfallsförsäkringen är premien 15 euro + antingen 0,48 eller 0,72 procent av årsarbetsförtjänsten, beroende på om ersättningarna för inkomstbortfall betalas minskade på grund av andra ersättningar eller ominskade.
Försäkringspremier tas ut för den tid försäkringen är i kraft. Både LFÖPL- och OFLA-premierna är avdragsgilla
i beskattningen.

Lagändring 1.6.2015 som gäller stipendiater
Från den 1 juni 2015 kan du avbryta din försäkring även på grund av annat förvärvsarbete. En förutsättning är att
stipendiegivaren skriftligen godkänt avbrottet. Ett avbrott kan beviljas tidigast 4 månader efter att försäkringen
börjat. Dessutom måste minst 4 månader återstå av stipendiatarbetet efter avbrottet.
Från och med juni kan du också förena ett nytt stipendium med en gällande försäkring, om det är samma stipendiegivare och användningsändamål och arbetet fortsätter utan avbrott. Det nya stipendiet måste vara avsett
för minst en månads arbete. Ansökan om förenande måste göras innan den nya stipendieperioden har slutat.
Mer information kommer att finnas på LPA:s webbplats längre fram i vår.
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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.

