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Försäkringspremierna år 2017
LFÖPL-försäkringspremien baseras på det faktiska beloppet av ditt arbetsstipendium. Premieprocenten beror på din 
ålder och LFÖPL-arbetsinkomstens storlek.

• För försäkrade under 53 år och de som fyllt 63 år är försäkringspremien 13,0140 % för arbetsinkomster som är 
mindre än 26 783 euro. Premien är 24,10 % för den del av arbetsinkomsten som överstiger 42 088 euro. Premien 
stiger enligt en glidande skala för den del som ligger mellan dessa belopp.

• Försäkringspremien är högre för 53–62-åringar på grund av att de har en större pensionstillväxt. För dem varierar 
premien från 13,8240 % till 25,60 %.

Premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen är 1,60 euro + 0,075 % av LFÖPL-arbetsinkomsten. För den frivilliga 
fritidsolycksfallsförsäkringen är premien 15 euro + 0,30 % av årsarbetsinkomsten.

Försäkringspremier tas ut för den tid försäkringen är i kraft. Både LFÖPL- och OFLA-premierna är avdragsgilla vid 
beskattningen. Ingen grupplivförsäkringspremie tas ut av stipendiater år 2017.

Dröjsmålsräntan
Enligt ett lagförslag som är under behandling i riksdagen ska dröjsmålsräntan på LFÖPL- och OFLA-försäkringspre-
mier vara 4 % per år under tiden 1.7.2017–31.12.2018. Med stöd av ett beslut av LPA:s styrelse är dröjsmålsräntan  
4 % även under den tid riksdagsbehandlingen pågår. Vi informerar på vår webbplats om hur ärendet fortskrider.

Ansök om ny försäkring via e-tjänsterna
Om du får ett nytt stipendium ska du också lämna in en ny försäkringsansökan till LPA. Varje stipendium som beviljats 
för minst 4 månader kräver en egen försäkring.

Avbrott i stipendiatarbetet
Du kan avbryta din försäkring bland annat på grund av barnafödsel, sjukdom eller annat förvärvsarbete. En förutsätt-
ning är att stipendiegivaren gett dig ett skriftligt godkännande till avbrottet. Ett avbrott kan beviljas tidigast 4 månader 
efter att försäkringen börjat. Dessutom måste minst 4 månader återstå av stipendiatarbetet efter avbrottet.

Stipendier kan förenas
Du kan förena ett nytt stipendium med en gällande försäkring om det 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 blanketten även då ditt stipendiatarbete slutar tidigare än planerat och du inte 
använder hela stipendiet.


