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Se över försäkringsskyddet!

Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi och berättelser från landsbygden på finskspråkiga juurevajoukko.fi 

     Juureva joukko (på finska)

Alla 
försäkrings- 

premier till LPA 
kan dras av vid 
beskattningen.

LPA:s projekt
Ta hand om bonden

stöder jordbrukare att 
orka arbeta. 

FAMILJEMEDLEMMARNAS FÖRSÄKRINGAR
Nu då sommaren närmar sig kommer du väl ihåg att se över 
familjemedlemmarnas försäkringssituation. Meddela LPA om 
något ändrats. Att familjemedlemmar försäkras påverkar inte 
LFÖPL-arbetsinkomsten för övriga försäkrade på gården.
• De 18–67-åriga nära släktingar som bor på gården och 
arbetar där regelbundet kan LFÖPL-försäkras som familje- 
medlemmar. Företagarens barn och föräldrar samt deras 
äkta makar kan LFÖPL-försäkras fastän de inte bor på 
gården om arbetet där är deras huvudsyssla.
• Om en familjemedlem får minst 3 900 euro per år i lön 
och naturaförmåner (2019) är LFÖPL-försäkringen obli-
gatorisk. Om lönen är mindre eller ingen lön betalas kan 
LFÖPL- och OFLA-försäkring tecknas frivilligt.
• Om din familjemedlem är skriven någon annanstans och 
arbetar tillfälligt på gården, kan han eller hon inte försäkras 
i LPA. Då bör du ordna pensions- och olycksfallsförsäkring 
på annat sätt.

TRYGGHET VID OLYCKSFALL
• Om du har en frivillig LFÖPL-försäkring eller ingen 
LFÖPL-försäkring alls, lönar det sig för dig att teckna en 
frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring. Den frivilliga OFLA- 
arbetsskadeförsäkringen har inge åldersgräns.
• Om LFÖPL-försäkringen är obligatorisk ingår alltid en 
OFLA-arbetsskadeförsäkring. 
• Det lönar sig att komplettera OFLA-arbetsskadeförsäkringen 
 med en OFLA-olycksfallsförsäkring för fritid.

REFERENSNUMRET PÅ FAKTURAN
Varje försäkringsfaktura från LPA har ett eget referensnummer, 
som kan användas bara för den fakturan. Du kan kontroll-
era referensnumren på obetalda fakturor via LPA:s e-tjänst.

ANMÄL LÖNERNA TILL INKOMSTREGISTRET
Utbetalda löner ska från 1.1.2019 anmälas till inkomstre-
gistret. Välj LFÖPL som arbetspensionsförsäkring när du 
betalar lön för LFÖPL-försäkrat arbete.

Om du betalar lön till en familjemedlem som är under 18 år, 
anmäl LFÖPL som arbetspensionsförsäkring i inkomstregistret, 
även om familjemedlemmen inte kan LFÖPL-försäkras. Mer 
information och anvisningar: mela.fi/sv/inkomstregistret och 
inkomstregistret.fi.

DRÖJSMÅLSRÄNTA
Dröjsmålsräntan på LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier 
är 4 % per år under perioden 1.6.2016–31.12.2020.

LPA-trygghet 
i 50 år.

Kom med och fira med oss!
Mer information finns på vår webbplats.

Rätt nivå på 
olycksfallsskyddet?

Råkat ut för ett
olycksfall?

Gör skadeanmälan:
lpa.fi/etjanster


