Information till stipendiater
Reglerna för avbrott i stipendiearbete ändras 1.6.2015
I fortsättningen kan ett stipendiearbete avbrytas också på grund av annat förvärvsarbete. Om ditt stipendiearbete avbryts 1.6.2015 eller senare på grund av lönearbete kan försäkringen avbrytas. Avbrott kan beviljas tidigast
fyra månader efter att försäkringen börjat. Ett villkor är att du fått ett skriftligt godkännande av stipendiegivaren
till att du avbryter arbetet. Dessutom måste det återstå minst fyra månader av stipendiearbetet efter avbrottet.

Stipendier kan förenas
Om du i fortsättningen beviljas ett nytt stipendium för minst en månad men mindre än fyra månader av samma
stipendiegivare och för samma ändamål som ett tidigare stipendium, kan du förena det nya stipendiearbetet med
den gällande försäkringen. Ett ytterligare villkor är att arbetet fortsätter utan avbrott efter den redan fastställda
försäkringsperioden eller samtidigt med den. Ansökan om förenande måste göras innan det arbete som finansieras med stipendiet har slutat. Denna möjlighet gäller nytt stipendiearbete som börjar tidigast 1.6.2015.
Mer information om avbrott i försäkringen och förenande av stipendier kommer upp på LPA:s webbplats i juni.

Nytt stipendium – ny försäkring
Om du får ett nytt stipendium ska du också lämna in en ny försäkringsansökan till LPA. LFÖPL-försäkringen gäller
alltid bara ett enda stipendium.Varje stipendium som beviljats för minst fyra månader kräver en egen försäkring.
Du kan lämna in försäkringsansökningar via LPA:s e-tjänster. Du kan också granska dina kund- och försäkringsuppgifter som lagrats i LPA:s register och anmäla adressändringar. Vidare kan du se vilka ersättningar som betalats till dig, ansöka om LPA-sjukdagpenning och se hur långt behandlingen av dina ansökningar framskridit.
Logga in med dina personliga nätbankskoder på adressen www.lpa.fi/etjanster.

Använd rätt referensnummer
Vi ber dig beakta att varje försäkringsfaktura har ett eget referensnummer. Du kan kontrollera referensnumret
på obetalda fakturor via e-tjänsterna.

Dröjsmålsräntan
Dröjsmålsräntan bestäms enligt räntelagen och justeras halvårsvis (den 1 januari och den 1 juli). Den nu gällande
dröjsmålsräntan är 8,5 procent.

LPA hjälper i försäkringsfrågor
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Mer information om försäkringsskyddet för stipendiater finns på www.lpa.fi. Du kan också ringa vår kundtjänst, växel 029 435 11.

