
OFLA är
en förmånlig fritids- 

försäkring då man ser till 
vad den ger. Den ersätter 

mer än många privata 
fritidsolycksfalls- 

försäkringar.

OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden

Dröj inte
med att anmäla

skador till 
LPA.

Räkna ut priset
på din OFLA- 

fritidsförsäkring med 
försäkringspremie- 

räknaren på vår 
webbplats.

Fritiden ger nya krafter och hjälper dig att må bra. Fritiden är också viktig för att bevara 

arbets- och funktionsförmågan. En god fritid förbättrar livskvaliteten och ger ökad ork, 

men på fritiden inträffar också den största delen av olycksfallen.

De olycksfall som inträffar i arbetet ersätts från OFLA-arbetsskadeförsäkringen. 

Men vad om olycksfallet inträffar på fritiden?

Fritidsförsäkringen kompletterar tryggheten
LPA erbjuder sina kunder olycksfallsskydd också för fritiden. Det är ibland 

svårt att skilja på arbets- och fritid på lantgårdar. Fritidsförsäkringen har 

därför kommit till för att komplettera OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Fritidsförsäkringen har ingen åldersgräns. Det enda villkoret är att du har 

en gällande OFLA-arbetsskadeförsäkring, som kan vara antingen obligatorisk 

eller frivillig.

Olycksfall på fritiden inträffar typiskt

• vid reparation av bostadsbyggnader

• vid städning eller i kökssysslor

• på butiksresor

• i motion och idrott.

Försäkringen täcker mycket
OFLA-fritidsförsäkringen ersätter mer än många privata försäkringar. 

Försäkringen ersätter bland annat vård och läkemedel samt kostnader 

för vårdresor.

Försäkringen gäller vid olycksfall i privathushållet och annars på fritiden. 

Observera dock att olycksfall som inträffar till exempel med motorcykel, snö- 

skoter, terränghjuling eller åkgräsklippare i regel hör till trafikförsäkringen. Om du 

sysslar med idrott rekommenderar vi att du för att ha täckande försäkringsskydd tar 

en separat idrotts- eller licensförsäkring som är skräddarsydd för din idrottsgren.

Fritidsolycksfallsskyddet gäller också utomlands. På utlandsresor är det 

dessutom skäl att ha en separat reseförsäkring eftersom fritidsförsäkringen 

bara ersätter vårdkostnaderna vid olycksfallsskador utomlands.

Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen ersätter bara skador som uppkommit vid ett olycksfall. Ett olycksfall är 

en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor. Typiska olycksfall är till 

exempel att man halkar, ramlar omkull eller faller ner.
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Alla försäkrings- 
premier till LPA 

kan dras av 
i beskattningen. 

Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi
och berättelser från landsbygden på vår finskspråkiga blogg Juurevajoukko.fi

LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor som rör LPA-tryggheten.

• LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11

• Post till LPA, PB 16, 02101 Esbo

• E-post helst som skyddad e-post via vår webbplats lpa.f i

• Broschyrer om LPA-tryggheten kan beställas via nätet eller kundtjänsten.

Läs mer på

olycksfalls- och yrkessjuk- 
domsförsäkring

och i broschyren
OFLA-försäkring för 

arbetsskador

lpa.fi

Vårdkostnader för skador på grund av fritidsolycksfall samt behövliga läkemedel 

ersätts utan någon övre gräns. Det finns inte heller något tak för kostnaderna för 

vårdresor. Försäkringen har ingen självrisk. Om du får bestående men av ett olycksfall 

betalas ersättning också för det.

Dagpenning betalas för högst ett år. Om arbetsoförmågan fortsätter längre 

betalas olycksfallspension som ersättning för inkomstbortfallet så länge arbets- 

oförmågan varar.

Efter ett olycksfall som leder till döden betalas familjepension till den efter- 

levande maken och barnen samt begravningshjälp.

Kostnader för avbytarservice eller vikariehjälp ersätts inte. Från försäkringen 

kan dock betalas bland annat extra kostnader för hemvård, ersättning 

för glasögon och tandproteser som gått sönder samt rehabiliterings- 

ersättningar.

Fritidsförsäkringen ersätter inte olycksfall som inträffar i 

löne- eller företagararbete och inte heller olycksfall som 

ersätts med stöd av någon annan lag. Till exempel trafik- 

skador ersätts från trafikförsäkringen.

Förmånlig trygghet
OFLA är en förmånlig fritidsförsäkring då man ser till vad 

den ger. Dessutom är försäkringspremien avdragsgill vid 

beskattningen.

Försäkringspremien består av en grundavgift som är lika 

stor för alla och en förtjänstdel som baseras på arbetsinkomsten.

Försäkringen börjar och slutar
Fritidsförsäkringen är alltid frivillig och måste tecknas separat.

Försäkringen börjar tidigast dagen efter att försäkringsansökan kommit 

till LPA. Du kan göra ansökan hos den lokala LPA-ombudsmannen.

Försäkringen gäller ett kalenderår i sänder. Du kan säga upp din 

försäkring genom att lämna en skriftlig, undertecknad anmälan till LPA. 

Försäkringen upphör tidigast när anmälan om uppsägningen har kommit 

till LPA. På vissa villkor kan också LPA säga upp försäkringen.


