
Försäkringsvillkor för frivillig 
OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring

FRITID

Du har en OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden enligt bi- 
fogade försäkringsavtal. Försäkringen gäller så länge som du 
har en obligatorisk eller frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring 
i kraft.

Fritidsförsäkringen ersätter olycksfall på fritiden och gäller 
överallt i världen. Försäkringen ersätter inte de olycksfall där 
någon annan lag tillämpas i ersättningsfrågan. Till exempel 
olycksfall i motorsport och då man kör en åkgräsklippare hör 
i regel till trafikförsäkringen.

För att garantera dig om ett tillräckligt försäkringsskydd om 
du sysslar med idrott lönar det sig att ta den idrotts- eller  
licensförsäkring som grenförbundet erbjuder skräddarsydd 
för din gren. På utlandsresor är det dessutom skäl att ha en 
separat reseförsäkring eftersom fritidsförsäkringen bara er-
sätter vårdkostnaderna vid olycksfallsskador utomlands.

Årsarbetsinkomsten i fritidsförsäkringen är densamma 
som i arbetsskadeförsäkringen. Om din arbetsskadeförsäkring 

är obligatorisk och din årsarbetsinkomst är mindre än det mi- 
nimibelopp som gäller för årsarbetsinkomsten, baseras för- 
säkringspremien för fritidsförsäkringen och de ersättningar 
som betalas från den på detta minimibelopp. Minimibeloppet 
tillämpas dock inte om du har ålderspension, fortlöpande 
invalidpension, fortlöpande full olycksfallspension eller sådan  
ersättning för inkomstbortfall som betalas på grund av en tra-
fikskada. Meddela LPA om du får en sådan förmån så att den 
kan beaktas i försäkringen.

Om du har pension och råkar ut för ett olycksfall samord-
nas din ersättning med arbetspensionen. Du kan också söka 
ersättning för fritidsskador från FPA.

Sök vård om du råkar ut för ett olycksfall 
och dröj inte med att anmäla din skada. 



Mångsidig service från LPA

LPA-ombudsmännen, kundtjänsten och www.lpa.fi
hjälper dig i allt som rör LPA-tryggheten.
• Ring vår kundtjänst, växel 029 435 11
• Skicka post till LPA, PB 16, 02101 Esbo
• Använd den skyddade e-posten via vår webbplats.

Du kan beställa broschyrer om LPA-tryggheten via nätet
eller från kundtjänsten.
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1 § Allmänna bestämmelser
Försäkringstagare är en lantbruksföretagare eller stipendiat 
som avses i 124 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall 
i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) och som har ingått 
ett försäkringsavtal med försäkringsgivaren om frivilligt olycks-
fallsförsäkringsskydd för fritiden enligt nämnda 124 §.

Försäkringsgivare är Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.
Försäkringstagarens, en eventuell förmånstagares och för-

säkringsgivarens rättigheter och skyldigheter grundar sig på 
gällande lagstiftning, försäkringsvillkoren och försäkringsavtalet.

2 § Försäkringens giltighet
Enligt 115 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet 
och yrkessjukdomar inleds försäkringen tidigast dagen efter 
den dag då Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har tagit 
emot ansökan om försäkring.

En stipendiats försäkringsavtal ingås för en bestämd tid och 
försäkringens giltighet bestäms enligt 125 § i lagen om lant-
bruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

En lantbruksföretagares försäkringsavtal ingås för en försäk- 
ringsperiod och dess giltighet fortgår en försäkringsperiod 
i sänder, om inte något annat avtalats i försäkringsavtalet el-
ler följer av 128 eller 129 § i lagen om lantbruksföretagares 
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar eller av 5 § i dessa för-
säkringsvillkor. Den första försäkringsperioden upphör vid ut-
gången av det kalenderår under vilket försäkringsavtalet har in-
gåtts. Efter det är försäkringsperioden lika med ett kalenderår.

3 § Försäkringsavtalet
I försäkringsavtalet antecknas försäkringstagarens namn, grun-
derna för årsarbetsinkomsten som bestäms enligt 126 § i lagen 
om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdo-
mar samt försäkringens giltighetstid.

I försäkringsavtalet antecknas också försäkringstagarens 
skyldighet att enligt 128 § i lagen om lantbruksföretagares 
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar anmäla en omständig-
het som ger anledning till att försäkringen upphör att gälla.

4 § Försäkringspremien
Försäkringspremien bestäms på de grunder som social- och häl-
sovårdsministeriet har fastställt med stöd av 109 § i lagen om 
lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Då försäkringen tecknas och då dess giltighet fortsätter en-
ligt 125 § 2 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i 
arbetet och yrkessjukdomar, bestämmer Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt förfallodagen för den försäkringspremie 
som ska betalas för det löpande året och för tiden före det. 
Då försäkringen upphör förfaller försäkringspremien genast till 
betalning. Förfallodagen är annars den 15 februari.

5 § Försäkringsgivarens rätt att säga upp försäkringen
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen, om för-
säkringstagaren har försummat att betala en försäkringspremie 
som förfallit till betalning eller om försäkringstagaren uppsåt-
ligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för handlägg-
ningen av ett ersättningsärende eller bestämmande av försäk-
ringspremien och syftet varit att skaffa orättmätig ekonomisk 
nytta för sig själv eller någon annan.

Uppsägningen ska göras skriftligen. Försäkringen upphör 
att gälla 30 dygn efter det att uppsägningen har skickats. Då 
uppsägningen beror på försummelse att betala en försäkrings-
premie som förfallit till betalning, upphör försäkringen dock 
inte att gälla om försäkringstagaren har betalat den förfallna 
premien innan uppsägningstiden går ut.

Då försäkringen upphör på grund av att försäkringsgivaren 
sagt upp den meddelas ett beslut om detta.

6 § Ändringar i försäkringsvillkoren
Om försäkringsvillkoren ändras träder ändringarna i kraft efter 
att de fastställts, vid en tidpunkt som Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt bestämmer.

Ikraftträdande
Dessa försäkringsvillkor träder i kraft den 1 januari 2016.

Försäkringsvillkor för frivillig olycksfalls- 

försäkring för fritiden enligt 124 § i lagen 

om lantbruksföretagares olycksfall 

i arbetet och yrkessjukdomar


