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Värt att veta
Information om försäkringssituationen
Här får du ett informationspaket om din LPA-trygghet. Ta vara på materialet vi skickar om din aktuella försäkringssituation och spara det tillsammans med dina skatteanteckningar. Intyget över betalda försäkringspremier
behöver du inte skicka till skattemyndigheterna om de inte särskilt ber att få se det.

Rätt nivå på LFÖPL-arbetsinkomsten
Så här i början av året är det igen bra att kontrollera LFÖPL-arbetsinkomstens storlek. Försäkringsskyddet är
rätt dimensionerat bara om arbetsinkomsten motsvarar de faktiska förhållandena på gården.

Använd e-tjänsterna eller ring oss
Om LFÖPL-arbetsinkomsten behöver ändras kan du ansöka om det via e-tjänsterna. Du kan också anmäla
ändringar i åker- och skogsarealen. Detta kan du göra under rubriken Ansök och följ behandlingen.
När du behöver intyg över dina gällande pensions- och olycksfallsförsäkringar kan du skriva ut dem själv via
e-tjänsterna under rubriken Beställ eller skriv ut. De intyg som du skriver ut är helt identiska med dem som
du kan få från LPA per post.
Du kan behöva ett försäkringsintyg till exempel att bifoga till entreprenadanbud eller att visa upp för din
idrottsförening. Du kan också skriva ut ett OFLA-försäkringsintyg som du behöver för vårdkostnaderna om
du råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller drabbas av en yrkessjukdom.
Inloggningen till e-tjänsterna sker tryggt med personliga nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort
på adressen www.lpa.fi/etjanster.
Vid sidan av e-tjänsterna betjänar också LPA:s ombudsmän och kundtjänst dig i alla försäkringsfrågor vardagar kl. 8–16. Ombudsmännens kontaktinformation finns på vår webbplats www.lpa.fi.

Har du ny adress?
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Om ändringar har skett i din adress kan du meddela adressändringen via vår webbplats eller logga in till
e-tjänsterna och själv ändra adressen. Du kan också skicka ett brev om saken eller ringa vår kundtjänst. På
måndagar får du svensk service på nummer 020 630 0691 och övriga dagar via växeln 020 630 0500.

