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Info om försäkringspremierna

Alla 
försäkrings- 

premier till LPA 
kan dras av vid 
beskattningen.

Apurahansaajien Mela (på finska)

LFÖPL-försäkringspremien år  2019

ÅLDER ARBETSINKOMST/ÅR PREMIE, %

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

ARBETSINKOMSTEN INDEXJUSTERAD
Arbetsinkomsten i de försäkringar som fortsatt över årsskif-
tet har indexjusterats. Lönekoefficienten för 2019 är 1,417 
och det har höjt arbetsinkomsterna med cirka 1,9 procent 
vid årets början.

FÖRSÄKRINGSPREMIERNA FÖR 2019
LFÖPL-försäkringspremien räknas ut på det faktiska be-
loppet av ditt arbetsstipendium. Procenttalet för premien 
är beroende av din ålder vid ingången av kalenderåret och 
storleken av din LFÖPL-arbetsinkomst.

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 procent. På grund av att 53–62-åringar har en 
större pensionstillväxt betalar de också litet högre försäkringspremier.

Premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen är 1,60 
euro + 0,075 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten.

DRÖJSMÅLSRÄNTAN
Dröjsmålsräntan på LPA:s försäkringspremier är 4 procent 
per år under perioden 1.6.2016–31.12.2020.

ANVÄND VÅRA E-TJÄNSTER
Visste du att du kan skicka ansökningsblanketter och andra 
handlingar till oss som bilagor via våra e-tjänster? Du kan till 
exempel skicka en ansökan om avbrott i försäkringen eller 
om avslutande i förtid. Du kan också kontrollera obetalda 
fakturor via e-tjänsterna.

Försäkrings- 
premierna tas 
ut för den tid 

försäkringen är 
i kraft.

Du kan sköta
ärenden via

våra e-tjänster.
Logga in med dina
nätbankskoder på
lpa.fi/etjanster

10 ÅR AV LPA-TRYGGHET 
FÖR STIPENDIATER
De första stipendiaterna fick LFÖPL-försäkring i LPA den 
1 januari 2009. Stipendiater har redan i tio års tid tjänat in 
pension av sitt arbete! Till LPA-tryggheten för stipendiater hör 
också en OFLA-arbetsskadeförsäkring, LPA-sjukdagpenning 
och grupplivförsäkring. Du kan komplettera ditt försäkrings-
skydd med en OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden.


