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OFLA-försäkringspremierna år 2017
Premien för den frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkringen är 19,20 euro + 0,90 procent av årsarbetsinkomsten. 
För fritidsolycksfallsförsäkringen är premien 15 euro + 0,30 procent av årsarbetsinkomsten. Försäkringspre-
mierna är avdragsgilla vid beskattningen.

De LFÖPL-försäkrade som anslutit sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare får 20 procents rabatt 
på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Motsvarar din frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkring nuläget?
Om det sker förändringar i förhållandena på gården eller i ditt arbete där ska du alltid anmäla det skriftligen 
till LPA. Om du slutar arbeta på gården har du inte längre rätt till försäkring. Om en familjemedlem flyttar bort 
från gården bör man alltid kontrollera om han eller hon uppfyller villkoren för försäkring.

Sök ersättningar i tid
Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller drabbas av en yrkessjukdom ska du lämna in en skadeanmälan 
till LPA senast inom 60 dagar från att skadan inträffade.

Kostnadsersättningar för läkemedel och förbrukningsartiklar ska sökas inom ett år från att kostnaderna upp-
kom. Från början av 2017 kan apoteken inte längre ge läkemedel avgiftsfritt som ordinerats på grund av ett 
olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, utan man måste först själv betala läkemedlen och sedan ansöka om 
ersättning från sitt försäkringsbolag.

Om du har ordinerats en långvarig medicinering för behandlingen av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom 
kan du ansöka om en betalningsförbindelse från LPA för att få läkemedlen avgiftsfritt på apoteket. Mer in- 
formation om hur man ansöker om en betalningsförbindelse ger vår kundtjänst, växel 029 435 11 eller e-post: 
mata-korvaukset@mela.fi.

OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden
OFLA-fritidsförsäkringen är förmånlig och ersätter olycksfall på fritiden i större omfattning än privata olycks-
fallsförsäkringar. Försäkringen gäller i alla idrottsgrenar och även utomlands, men sjukdomar ersätter den 
inte. Försäkringen ersätter inte heller sådana olycksfall där ersättningsfrågan avgörs enligt någon annan lag. 
Till exempel olycksfall som inträffat i motorsporthobbyer eller när man kört en åkgräsklippare hör i regel till 
trafikförsäkringen.

När OFLA-arbetsskadeförsäkringen upphör så upphör också OFLA-fritidsförsäkringen.

Dröjsmålsräntan
LPA:s styrelse har tillfälligt sänkt dröjsmålsräntan på de försäkringspremier som betalas till LPA. Dröjsmåls- 
räntan är 4 procent under perioden 1.6.2016–30.6.2017.


