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Info om OFLA-försäkringspremierna

Logga in på
LPA:s e-tjänster med

dina personliga nätbankskoder

lpa.fi/etjanster
eller kontakta en

LPA-ombudsman för
att sköta dina

försäkringsärenden.

Råkat ut för ett
olycksfall? Du kan

göra skadeanmälan på webben.

Skräp i ögat eller en
sticka i fingret? Du kan använda 

försäkringsintyget för att
anmäla obetydliga

skador.

FRITIDSOLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN
OFLA-fritidsförsäkringen är förmånlig och ersätter olycksfall 
på fritiden i större omfattning än privata olycksfallsförsäkringar. 
Försäkringen gäller även utomlands, men sjukdomar ersätter 
den inte. Försäkringen ersätter inte heller sådana olycksfall 
där ersättningsfrågan avgörs enligt någon annan lag. Till ex-
empel olycksfall som inträffat i motorsporthobbyer eller då 
man kört en åkgräsklippare hör i regel till trafikförsäkringen. 
När OFLA-arbetsskadeförsäkringen upphör så upphör också 
OFLA-fritidsförsäkringen.

MOTSVARAR DIN OFLA-FÖRSÄKRING NULÄGET?
Om det sker förändringar i förhållandena på gården eller i 
ditt arbete där ska du anmäla det skriftligen till LPA. Anmäl 
också eventuell kompletterande verksamhet till lantbruket 
och ändringar i den. Om du slutar arbeta på gården har du 
inte längre rätt till försäkring. En familjemedlems försäkring 
måste alltid ses över om han eller hon flyttar bort från gården. 
OFLA-arbetsskadeförsäkringen täcker arbete som omfattas 
av inkomstskattelagen för gårdsbruk (GårdsSkL).

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

DU KAN SKÖTA ÄRENDEN ELEKTRONISKT
Via våra e-tjänster kan du lämna in en elektronisk skadeanmälan 
och skicka bilagor och andra handlingar till LPA. Du kan också 
anmäla ett nytt kontonummer, ändra din kontaktinformation 
och se dina fakturor.

  OFLA-FÖRSÄKRINGSPREMIERNA ÅR 2019

Premien för den frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkringen 
är 19,20 euro + 0,90 % av årsarbetsinkomsten.

Premien för fritidsolycksfallsförsäkringen är 
15 euro + 0,30 % av årsarbetsinkomsten. 

SÖK ERSÄTTNINGAR I TID
• Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller drabbas av 
en yrkessjukdom ska du lämna in en skadeanmälan till LPA 
senast inom 60 dagar från att skadan inträffade.
• Om du behöver en betalningsförbindelse för en behand-
lingsåtgärd eller en undersökning ska du lämna in en skade- 
anmälan med en tydlig beskrivning av skadehändelsen, om-
ständigheterna, orsakerna och följderna. En begäran om be-
talningsförbindelse kan behandlas först när skadeanmälan 
har kommit till LPA. 
• I fråga om en obetydlig skada som inte orsakar arbetsoför-
måga kan du alternativt göra anmälan på ett försäkringsin-
tyg som kan skrivas ut från våra e-tjänster. Även i detta fall 
behövs en noggrann beskrivning av omständigheterna kring 
skadehändelsen och dess orsaker och följder.
• Kostnadsersättningar för läkemedel och förbrukningsartiklar 
ska sökas inom ett år från att kostnaderna uppkom.

Alla
försäkringspremier
till LPA kan dras 
av vid beskatt- 

ningen. 



Eftersom den frivilliga OFLA-försäkringen baserar sig på 
lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkes- 
sjukdomar bestäms även ersättningarna enligt den lagen. 
Enligt lagen har den försäkrade rätt att på grund av olycksfall 
och yrkessjukdomar få bland annat ersättning för inkomst-
bortfall (olycksfallsdagpenning, rehabiliteringspenning eller 
olycksfallspension), vars storlek beror på arbetsinkomsten.

Ändringen gäller sådana försäkrade
• som råkar ut för en skada,
• har ett anställningsförhållande och
• vars arbetsgivare betalar lön för samma tid 
 som ersättning för inkomstbortfall betalas 
 från OFLA-försäkringen.

VAD ÄNDRAS?
Då den försäkrade har rätt att få OFLA-ersättning för in-
komstbortfall under den tid arbetsoförmågan varar och 
arbetsgivaren för samma tid har betalat lön för sjukdomstiden, 
betalas först till arbetsgivaren den del av ersättningen som 
motsvarar lönen för sjukdomstiden. Till den försäkrade betalas 
ersättning för inkomstbortfall till den del som ersättningen 

överstiger lönen för sjukdomstiden. När arbetsgivaren inte 
längre betalar lön för sjukdomstiden betalas hela OFLA-er-
sättningen till den försäkrade. Skyldigheten att betala lön 
för sjukdomstiden är i allmänhet 1–3 månader och grundar 
sig på arbetsavtalslagen och kollektivavtalen.

Bestämmelserna (lagen om lantbruksföretagares olycksfall 
i arbetet och yrkessjukdomar, 873/2015) har preciserats 
jämfört med tidigare så att man inte kunnat fortsätta den 
tidigare ersättningspraxisen vid betalningen av ersättning 
för inkomstbortfall. Ändringen bygger på en rekommenda-
tion som getts av OFLA-ersättningsnämnden vid LPA och 
fastställts av LPA:s styrelse. OFLA-ersättningsnämnden, där 
även  social- och hälsovårdsministeriet är representerat, har 
ansett att den tidigare ersättningspraxisen inte längre kan 
tillämpas, utan LPA bör tillämpa samma förfarande för frivilliga 
OFLA-försäkringar som för obligatoriska OFLA-försäkringar.

LPA har lagt fram ett förslag för social- och hälsovårdsmi-
nisteriet om ändring av lagstiftningen vad avser betalningen 
av ersättningar för inkomstbortfall. Det föreslås att ersättning 
för inkomstbortfall ska betalas till den försäkrade även för 
den tid för vilken lön för sjukdomstiden betalas.

Vid ett skadefall ger försäkringen bland annat följande förmåner:

• Kostnaderna för behövlig sjukvård utan någon övre kostnadsgräns och 
 utan begränsningar av vårdåtgärderna

• Kostnaderna för yrkesinriktad och annan rehabilitering

• Rese- och inkvarteringskostnader i samband med vård och rehabilitering

• Vårdbidrag om den skadade behöver hjälp av utomstående

• Menersättning på grund av ett bestående men

• Ersättning för inkomstbortfall, vilken på basis av årsarbetsinkomsten 
 betalas efter arbetsgivarens lönebetalning

• Familjepension och begravningskostnader.

Trots ändringen är OFLA-försäkringsskyddet fortfarande omfattande. 

För närmare information om din försäkringssituation 
kan du kontakta din LPA-ombudsman.

Ändringar i betalningen av ersättning 
för inkomstbortfall från 

en frivillig OFLA-försäkring


