
LFÖPL-försäkringspremien år 2019

 ÅLDER ARBETSINKOMST/ÅR PREMIE, %

yngre än 53 år  under 27 322 euro 13,0140
 över 42 936 euro 24,10 

63 år eller äldre under 27 322 euro  13,0140
 över 42 936 euro  24,10

53–62-åringar under 27 322 euro 13,8240
 över 42 936 euro  25,60

Försäkringspremien stiger enligt en glidande skala mellan 27 322 och 
42 936 euro. För den del av arbetsinkomsten som går över 42 936 
euro är premien 24,10 %. På grund av att 53–62-åringar har en större 
pensionstillväxt betalar de också litet högre försäkringspremier.
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Info om försäkringspremierna

Om det sker 
förändringar i ditt arbete,

kontakta LPA:s kundtjänst 
eller en LPA-ombudsman 

för att anmäla det.

Råkat ut för ett olycksfall?
Gör skadeanmälan:
lpa.fi/etjanster

Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi och berättelser från landsbygden på finskspråkiga juurevajoukko.fi 

     Juureva joukko (på finska)

Har du
trygghet på

fritiden? 

Kom ihåg
OFLA-fritids- 
försäkringen!

Alla 
försäkrings- 

premier till LPA 
kan dras av vid 
beskattningen.

Försäkringspremien har beräknats på din gällande LFÖPL-
arbetsinkomst. Om din arbetsinkomst ändras under året 
kommer försäkringspremien på den följande fakturan efter 
justeringsbeslutet att motsvara den nya arbetsinkomsten. 
Din gällande arbetsinkomst framgår av försäkringsfakturan. 
Försäkringspremierna är avdragsgilla vid beskattningen.

OFLA-RABATT GENOM ATT HÖRA
TILL FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
Du får 20 % rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeför-
säkringen om du har anslutit dig till företagshälsovården för 
lantbruksföretagare. Rabatten kräver att du är LFÖPL-försäkrad 
och hörde till företagshälsovården den 1 oktober i fjol.

DRÖJSMÅLSRÄNTAN
Dröjsmålsräntan på LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier 
är 4 % per år under perioden 1.6.2016–31.12.2020.

OFLA-försäkringspremierna år 2019

Obligatorisk arbetsskadeförsäkring 16,00 euro + 0,75 % 
av LFÖPL-arbetsinkomsten

Frivillig arbetsskadeförsäkring 19,20 euro + 0,90 %
av årsarbetsinkomsten

Fritidsolycksfallsförsäkring 15,00 euro + 0,30 % av 
årsarbetsinkomsten

Grupplivförsäkringspremien för 2019 är 12 euro.

LPA:s projekt
"Ta hand om bonden"
stöder jordbrukare att 

orka arbeta. 

LFÖPL-arbetsinkomsten indexjusterad
År 2019 är lönekoefficienten 1,417. På grund av ändringen 
i lönekoefficienten höjdes LFÖPL-arbetsinkomsterna med 
cirka 1,9 % vid årets början.


