Information till stipendiater
Nytt stipendium – ny försäkring
Om du får ett nytt stipendium ska du också lämna in en ny försäkringsansökan till LPA. En egen försäkring
behövs för varje stipendium som beviljats för minst fyra månader. Genom LFÖPL-pensionsförsäkringen har du
också en OFLA-arbetsskadeförsäkring, grupplivförsäkring och trygghet vid kortvarig sjukdom i form av LPAsjukdagpenning.
Du kan komplettera ditt försäkringsskydd med en OFLA-fritidsförsäkring. Den ersätter olycksfall på fritiden,
bland annat i all slags idrott oberoende av gren. Försäkringen gäller också utomlands, men den täcker bara
olycksfall och inte sjukdomar. I motsats till OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter fritidsförsäkringen inte heller sträckningar som beror på en arbetsrörelse.
Då LFÖPL-försäkringen upphör att gälla upphör också OFLA-arbetsskadeförsäkringen och en eventuell fritidsförsäkring. Försäkringarna fortsätter dock utan avbrott om en ny LFÖPL-försäkringsperiod börjar omedelbart
efter att den föregående upphört.

Gör ansökan på nätet
Det är bekvämt att ansöka om ny försäkring via LPA:s elektroniska tjänster. Där kan du också söka LPA-sjukdagpenning, kontrollera dina kund- och försäkringsuppgifter och se vilka ersättningar som betalats till dig. Logga
in med dina nätbankskoder på adressen www.lpa.fi/etjanster.
LPA-sjukdagpenning
Som LFÖPL-försäkrad kan du få LPA-sjukdagpenning. Självrisktiden för vilken dagpenning inte betalas är 3 dagar
utöver den dag du uppsökte läkare. LPA-sjukdagpenning betalas för alla veckodagar, även för sön- och helgdagar.
Dess storlek är beroende av LFÖPL-arbetsinkomsten. Om dagpenningen för hela sjukperioden blir mindre än
10,09 euro utbetalas ingen dagpenning.
Om din sjukskrivning varar längre än den självrisktid som gäller i sjukförsäkringen, dvs. 9 vardagar utöver insjuknandedagen, ska du ansöka om dagpenning hos FPA inom två månader från att arbetsoförmågan började. Kryssa
för punkten om sjukdagpenning för lantbruksföretagare på din ansökan till FPA.
Om din sjukskrivning varar högst 10 vardagar ska du söka dagpenning hos LPA. I detta fall har du sex månader
på dig att lämna in ansökan.

Använd rätt referensnummer
Vi ber dig beakta att varje försäkringsfaktura har ett eget referensnummer. När du betalar till exempel junifakturan är numret ett annat än i mars. Referensnumret på obetalda fakturor kan kontrolleras via www.lpa.fi/
etjanster.
Du kan undvika besväret att skriva in referens- och kontonummer genom att övergå till e-faktura. Mer information får du hos din bank och på finska på adressen www.e-lasku.info.
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Dröjsmålsräntan
Dröjsmålsräntan bestäms enligt räntelagen och justeras halvårsvis (den 1 januari och den 1 juli). Den nu gällande
dröjsmålsräntan är 9 procent.

