Information till stipendiater
Förmåner som hör till LFÖPL-försäkringen
Som LFÖPL-försäkrad stipendiat har du en LPA-trygghet som utöver arbetspensionsförsäkring även automatiskt omfattar en OFLA-försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Alla LFÖPL-försäkrade har
också trygghet vid kortvarig sjukdom i form av LPA-sjukdagpenning och hör till en grupplivförsäkring. Du kan
dessutom teckna en frivillig OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden.
Då LFÖPL-försäkringen upphör så upphör också OFLA-försäkringarna för arbetsskador och fritidsolycksfall.
Om du fortsätter att arbeta med stöd av ett annat stipendium omedelbart efter det föregående ska du ansöka
om ny försäkring redan innan den föregående försäkringsperioden upphör. I så fall fortsätter ditt försäkringsskydd utan avbrott.
Nytt stipendium – ny försäkring
Om du får ett nytt stipendium ska du också lämna in en ny försäkringsansökan till LPA. Varje stipendium som
beviljats för minst 4 månader kräver en egen försäkring.
Du ansöker bekvämt om ny försäkring via LPA:s elektroniska tjänster. Du kan 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.
Avbrott 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.
Stipendier kan förenas
Du kan förena ett nytt stipendium med en gällande försäkring om det beviljats av samma stipendiegivare och
för samma ändamål och förutsatt att arbetet fortsätter utan avbrott. Det nya stipendiet måste vara avsett för
minst en månads arbete. Ansökan om förenande ska göras innan arbetet på det nya stipendiet slutar.
Anmäl förändringar
Anmäl avbrott i arbetet och förenande av stipendier på blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden, som finns på LPA:s webbplats. Använd blanketten också om ditt stipendiatarbete slutar tidigare än planerat och du inte använder hela stipendiet.
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 på LFÖPL-och OFLA-försäkringspremier är 4 % per år under tiden 1.6.2016–31.12.2018.
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Följ oss på Facebook
Vi betjänar våra kunder också på Facebooksidan Apurahansaajien Mela.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Postadress PB 16, 02101 ESBO
Besöksadress Norrskensparken 2, Esbo

Telefon 029 435 11
Fax 029 435 2426

Internet www.lpa.fi
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