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Du kan sköta
ärenden genom att

logga in på våra e-tjänster:

lpa.fi/ 
etjanster

Använd rätt
referensnummer.

Observera att varje faktura
har ett eget referensnummer.

Du kan kontrollera referens- 
numren på obetalda fakturor

via e-tjänsterna.

Alla
försäkrings- 

premier till LPA
kan dras av vid
beskattningen.

TRYGGHET I VARDAGEN
En gällande LFÖPL-försäkring ger dig LPA-trygghet, som 
även omfattar
• OFLA-försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
• LPA-sjukdagpenning vid kortvarig sjukdom
• grupplivförsäkring.

Du kan dessutom teckna en OFLA-olycksfallsförsäkring 
för fritiden.

Då LFÖPL-försäkringen upphör så upphör också både 
arbetsskade- och fritidsförsäkringen. Om du fortsätter att 
arbeta med stöd av ett annat stipendium omedelbart efter 
det föregående, kan du undvika avbrott i försäkringsskyddet 
genom att ansöka om ny försäkring innan den föregående 
upphör.
 
NYTT STIPENDIUM – NY FÖRSÄKRING
Om du får ett nytt stipendium ska du lämna in en ny för-
säkringsansökan till oss. Varje stipendium som beviljats för 
minst fyra månader kräver en egen försäkring.

AVBROTT I STIPENDIATARBETET
Du kan avbryta din försäkring bland annat på grund av 
barnafödsel, sjukdom eller annat förvärvsarbete förutsatt 
att stipendiegivaren gett dig ett skriftligt godkännande till 
avbrottet. Ett avbrott kan börja tidigast fyra månader efter 
att försäkringen börjat. Arbetet måste avbrytas för minst 
fyra månader och efter avbrottet måste det återstå minst 
fyra månader av stipendiatarbetet.

STIPENDIER KAN FÖRENAS
Du kan förena ett nytt stipendium med en gällande försäk-
ring om det har beviljats av samma stipendiegivare och för 
samma ändamål och förutsatt att arbetet fortsätter utan 
avbrott. Det nya stipendiet måste vara avsett för minst en 
månads arbete. Ansökan om förenande ska göras innan 
arbetet på det nya stipendiet slutar.

ANMÄL FÖRÄNDRINGAR
Anmäl avbrott i arbetet och förenande av stipendier på 
blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden,  

som finns på LPA:s webbplats. Använd samma blankett 
om ditt stipendiatarbete slutar tidigare än planerat och du 
inte utnyttjar hela stipendiet eller om du flyttar för att 
arbeta på stipendiet utomlands.

ANVÄND VÅRA E-TJÄNSTER
Du kan ansöka om försäkring, skicka bilagor, söka LPA- 
sjukdagpenning och göra skadeanmälan vid ett olycksfall 
eller en yrkessjukdom. Du kan också granska dina egna 
uppgifter och obetalda fakturor. 

DRÖJSMÅLSRÄNTAN
Dröjsmålsräntan på försäkringspremierna till LPA är 4 % 
per år under tiden 1.6.2016–31.12.2018.

Apurahansaajien Mela
(på finska)


