LFÖPL-arbetsinkomsten ändrades vid årsskiftet
År 2017 är lönekoefficienten 1,389. Det innebär att LFÖPL-arbetsinkomsterna har höjts med cirka 1,2 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 20 233 euro.
Försäkringspremierna år 2017
LFÖPL-försäkringspremien baseras på det faktiska beloppet av ditt arbetsstipendium. Premieprocenten
beror på din ålder och LFÖPL-arbetsinkomstens storlek.
• För försäkrade under 53 år och de som fyllt 63 år är försäkringspremien 13,0140 % för arbetsinkomster under 26 783 euro. Premien är 24,10 % för den del av arbetsinkomsten som överstiger 		
42 088 euro. Premien stiger enligt en glidande skala för den del som ligger mellan dessa belopp.
• Försäkringspremien är högre för 53–62-åringar på grund av att de har en större pensionstillväxt.
För dem varierar premien från 13,8240 % till 25,60 %.
Premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen är 1,60 euro + 0,075 % av LFÖPL-arbetsinkomsten. För den
frivilliga fritidsolycksfallsförsäkringen är premien 15 euro + 0,30 % av årsarbetsinkomsten.
Försäkringspremier tas ut för den tid försäkringen är i kraft. Om fakturan betalas efter förfallodagen är den
årliga dröjsmålsräntan 4 procent under perioden 1.6.2016–30.6.2017. Både LFÖPL- och OFLA-premierna
är avdragsgilla vid beskattningen. Ingen grupplivförsäkringspremie tas ut av stipendiater år 2017.
Förmåner som hör till LFÖPL-försäkringen
Som LFÖPL-försäkrad stipendiat har du en LPA-trygghet som utöver arbetspensionsförsäkringen omfattar
en OFLA-försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Du har också trygghet vid kortvarig sjukdom i form av LPA-sjukdagpenning och hör automatiskt till en grupplivförsäkring. Dessutom kan du teckna
en frivillig OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden.
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Avbrott i stipendiatarbetet
Du kan avbryta din försäkring till exempel på grund av barnafödsel, sjukdom eller annat förvärvsarbete.
En förutsättning är att stipendiegivaren har 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.
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