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Försäkringsvillkor för försäkring enligt 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare 
19.1.2007 
 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
 
Dessa försäkringsvillkor tillämpas på en försäkring som avses i 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
Försäkringstagare är en lantbruksföretagare som har ingått ett försäkringsavtal med Lantbruksföretagarnas pens-
ionsanstalt (försäkringsgivare) och på så sätt ordnat ett pensionsskydd enligt 13 § i lagen om pension för lant-
bruksföretagare. 
 
2 § 
 
Försäkringsgivarens och försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter grundar sig alltid på gällande lagstiftning, 
de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, de grunder och försäkringsvillkor som social- 
och hälsovårdsministeriet har fastställt samt bestämmelserna i försäkringsavtalet. 
 
Försäkringens giltighetstid 
3 § 
 
Försäkringsavtalet ingås för en försäkringsperiod och det fortsätter att gälla en försäkringsperiod i sänder, om an-
nat inte har överenskommits i försäkringsavtalet eller annat inte följer av 4 eller 5 §. 
 
Den tidpunkt då försäkringen träder i kraft anges i försäkringsavtalet och kan tidigast vara ansökningsdagen. Den 
första försäkringsperioden upphör vid utgången av det kalenderår under vilket försäkringen trädde i kraft. Däref-
ter är försäkringsperioden ett kalenderår. 
 
4 § 
 
Försäkringen upphör att gälla när försäkringstagarens lantbruksföretagarverksamhet upphör. Likaså upphör för-
säkringen om försäkringstagaren måste försäkras enligt 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
 
Försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål skriftligen underrätta försäkringsgivaren om sådana omständig-
heter som inverkar på försäkringens upphörande. 
 
Uppsägning av försäkringen 
5 § 
 
Försäkringstagaren kan säga upp försäkringsavtalet att upphöra tidigast vid utgången av den månad då försäk-
ringstagaren har gjort skriftlig anmälan om uppsägning till försäkringsgivaren.  
 
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet endast om försäkringstagaren har försummat att be-
tala försäkringspremien. Försäkringen upphör i så fall en månad efter den skriftliga uppsägningen. 
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Arbetspensionsförsäkringsavgiften 
6 § 
 
Arbetspensionsförsäkringsavgiften (dvs. försäkringspremien) förfaller till betalning på förfallodagen, som är den 
25 dagen i de kalendermånader som avtalats. När försäkringen upphör förfaller arbetspensionsförsäkringsavgif-
ten genast till betalning. 
 
Om den förfallodag som avses ovan i denna paragraf eller i senare paragrafer i dessa försäkringsvillkor infaller på 
en helgfri lördag, en helgdag eller midsommarafton, betraktas följande vardag som förfallodag. Förfarandet är 
detsamma om förfallodagen är en dag som avses i 5 § 2 mom. i lagen om skuldebrev då bankernas betalningssy-
stem inte är i bruk enligt ett meddelande från Finlands Bank som publiceras i författningssamlingen. 
 
Försenad arbetspensionsförsäkringsavgift 
7 § 
 
Om arbetspensionsförsäkringsavgiften inte har betalats senast på förfallodagen, höjs avgiften från förfallodagen 
till betalningsdagen med en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 a § 1 mom. i räntelagen på det 
sätt som anges i 25 § i lagen om pension för lantbruksföretagare. (16.3.2013) 
 
Om arbetspensionsförsäkringsavgiften inte har betalats senast på förfallodagen, kan avgiften inklusive dröjsmåls-
ränta utsökas utan dom eller beslut på det sätt som anges i 28 § i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
 
8 § 
 
Om försäkringstagaren upprepade gånger har försummat att betala arbetspensionsförsäkringsavgiften senast på 
förfallodagen eller om försäkringsgivaren har varit tvungen att indriva arbetspensionsförsäkringsavgiften i utsök-
ningsväg, har försäkringsgivaren rätt att ändra de enligt 6 § 1 mom. avtalade förfallodagarna. 
 
Försäkringsvillkorens ikraftträdande 
 
Dessa försäkringsvillkor träder i kraft den 19 januari 2007. De tillämpas från den 1 januari 2007. 
 
Övriga ikraftträdandebestämmelser i försäkringsvillkoren för försäkring enligt 13 § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare: 
 
Ikraftträdandebestämmelsen i ändringen 16.3.2013 
Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft den 16 mars 2013. 


	Försäkringsvillkor för försäkring enligt 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
	Allmänna bestämmelser
	1 §
	2 §
	Försäkringens giltighetstid
	3 §
	4 §
	Uppsägning av försäkringen
	5 §
	Arbetspensionsförsäkringsavgiften
	6 §
	Försenad arbetspensionsförsäkringsavgift
	7 §
	8 §
	Försäkringsvillkorens ikraftträdande


