LFÖPL-arbetsinkomsten ändrades vid årsskiftet
År 2016 är lönekoefficienten 1,373. Det innebär att LFÖPL-arbetsinkomsterna har höjts med cirka 0,7 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 20 147 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 2016
LFÖPL-försäkringspremien för försäkrade under 53 år är 12,7440 procent för arbetsinkomster under
26 475 euro. För den del som överstiger 41 603 euro är premien 23,60 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 13,5540 och 25,10.
Ingen grupplivförsäkringspremie tas ut av stipendiater år 2016. Grupplivförsäkringsskyddet är ändå i
kraft parallellt med pensionsförsäkringen.
Premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen är 1,60 euro + 0,075 procent av årsarbetsinkomsten. För
den frivilliga fritidsolycksfallsförsäkringen är premien 15 euro + 0,44 procent av årsarbetsinkomsten.
Försäkringspremier tas ut för den tid försäkringen är i kraft. Både LFÖPL- och OFLA-premierna är
avdragsgilla vid beskattningen.
Ändringar i stipendiatarbetet
Du kan avbryta din försäkring bland annat på grund av barnafödsel, sjukdom eller annat förvärvsarbete.
En förutsättning är att stipendiegivaren gett dig ett skriftligt godkännande till avbrottet. Ett avbrott kan
beviljas tidigast 4 månader efter att försäkringen börjat. Dessutom måste minst 4 månader återstå av
stipendiatarbetet efter avbrottet. Om ditt stipendiatarbete slutar tidigare än planerat och du inte använder
hela stipendiet, ska du anmäla det på blanketten ”Anmälan om ändrade förhållanden i ett stipendiatförsäkringsärende” som du hittar på LPA:s webbplats.
Du kan förena ett nytt stipendium med en gällande försäkring, om det är samma stipendiegivare och
användningsändamål och förutsatt att arbetet fortsätter utan avbrott. Det nya stipendiet måste vara avsett
för minst en månads arbete. Ansökan om förenande ska göras innan den nya stipendieperioden har slutat.
Dröjsmålsräntan
Dröjsmålsräntan bestäms enligt 4 a § i räntelagen och justeras halvårsvis den 1 januari och den 1 juli.
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Ny lag om lantbruksföretagares olycksfall
i arbetet och yrkessjukdomar 1.1.2016
Anmäl arbetsskador inom en månad
I fortsättningen ska skadeanmälan göras inom 30 dagar från att skadan inträffat. Vissa kostnadsersättningar,
till exempel för förbrukningsartiklar, läkemedel och resekostnader, kräver ansökan inom ett år från att kostnaderna uppkommit. De nya tidsfristerna tillämpas från 1.1.2016 även på skador som inträffat före lagens
ikraftträdande.
De omständigheter under vilka ett skadefall måste ha inträffat för att kunna ersättas som ett olycksfall i
arbetet anges i lagen mer exakt än tidigare. Därför frågas det om omständigheterna på blanketten för skadeanmälan. Du omfattas av OFLA-arbetsskadeförsäkringen alltid när du utför stipendiatarbete eller reser
mellan de platser där du utför arbetet.
Snabbare handläggning av ersättningar
LPA avgör ersättningsärenden inom 30 dagar från att alla handlingar som behövs för avgörandet kommit in.
Kom ihåg att skicka läkarintyg och kostnadsverifikat som gäller ett olycksfall så snabbt som möjligt till LPA.
Öppnare handläggning
I fortsättningen eftersträvas överskådligare ersättningsbeslut. Eventuella avslagsbeslut motiveras mer detaljerat än tidigare.

Betalningsförbindelse för att snabbt få vård och behandling

Om du råkar ut för ett
olycksfall sök vård så
snabbt som möjligt.

EXAKT VAD SOM HÄNDE!
Fyll särskilt noggrant i punkten
om omständigheterna för
olycksfallet: beskriv vad, var,
när och under vilka förhållanden!

Skicka snabbt alla handlingar
som gäller skadan
till LPA.

Om din skada kräver vidareundersökningar eller
åtgärder skickar läkaren ett E-utlåtande +
en begäran om betalningsförbindelse till LPA.
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Du får ett beslut om betalningsförbindelse när alla handlingar
har fogats till din skadeanmälan!

Kolla din post och informationen från LPA.
Vi berättar om hur lagreformen påverkar försäkringen på vår webbplats www.lpa.fi och genom kundpost.

