
Försäkringsvillkor för frivillig försäkring 
för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 

ARBETSTID

Du har en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring enligt bi-
fogade försäkringsavtal. Du ska meddela LPA om din ar-
betsinsats ändras, gården säljs eller åkrarna arrenderas ut. 
Meddela oss även förändringar i omfattningen av komplet-
terande verksamhet eller i beskattningen av den. Om du är 
försäkrad som familjemedlem ska du alltid om du flyttar från 
gården eller från det gemensamma hushållet kontrollera att 
villkoren för försäkringen fortfarande uppfylls. Om arbets-
insatsen sjunker under försäkringsgränsen (1 950 euro år 
2019) upphör försäkringen. Försäkringen har ingen ålders-
gräns, men de som är över 75 år tillfrågas av LPA om arbetet 
fortsätter.

Försäkringen ersätter olycksfall i arbetet. Om ett olycks-
fall inträffar ska du söka vård. Lämna in skadeanmälan inom 
30 dagar. Kostnadsersättningar för till exempel förbruk-
ningsartiklar, läkemedel och resekostnader ska sökas inom 
ett år från att kostnaderna uppkommit.

Om du vill säga upp din försäkring ska du meddela det 
skriftligen till LPA. Försäkringen upphör den dag LPA får 
uppsägningen. LPA har rätt att säga upp försäkringen om 
försäkringspremien är obetald. Då LPA säger upp försäk-
ringen upphör den 30 dagar efter att uppsägningsbrevet 
skickats. Om kunden betalar sina obetalda premier innan 
uppsägningstiden går ut så upphör försäkringen ändå inte.



Mångsidig service från LPA

LPA-ombudsmännen, kundtjänsten och www.lpa.fi
hjälper dig i allt som rör LPA-tryggheten.
• Ring vår kundtjänst, växel 029 435 11
• Skicka post till LPA, PB 16, 02101 Esbo
• Använd den skyddade e-posten via vår webbplats.

Du kan beställa broschyrer om LPA-tryggheten via nätet
eller från kundtjänsten.
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1 § Allmänna bestämmelser

Försäkringstagare är en lantbruksföretagare som avses i 116 § 
i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkes-
sjukdomar (873/2015) och som har ingått ett försäkringsavtal 
med försäkringsgivaren om en frivillig försäkring för olycksfall i 
arbetet och yrkessjukdomar för arbetstiden så att försäkring-
en gäller skadefall i lantbruksföretagararbete som avses i 2 § 
i nämnda lag.

Försäkringsgivare är Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt.

Försäkringstagarens, en eventuell förmånstagares och för-
säkringsgivarens rättigheter och skyldigheter grundar sig på 
gällande lagstiftning, försäkringsvillkoren och försäkringsavta-
let.

2 § Försäkringens giltighet

Enligt 115 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i ar-
betet och yrkessjukdomar inleds försäkringen tidigast dagen 
efter den dag då Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har 
tagit emot ansökan om försäkring.

Försäkringsavtalet ingås för en försäkringsperiod och dess 
giltighet fortgår en försäkringsperiod i sänder, om inte något 
annat följer av försäkringsavtalet eller 121–123 § i lagen om 
lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Den första försäkringsperioden upphör vid utgången av 
det kalenderår under vilket försäkringsavtalet har ingåtts. Efter 
det är försäkringsperioden lika med ett kalenderår.

3 § Försäkringsavtalet

I försäkringsavtalet antecknas försäkringstagarens namn, den 
försäkrade verksamheten, den årsarbetsinkomst som be-
stämts enligt 117 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i 
arbetet och yrkessjukdomar samt den tidpunkt då försäkring-
en träder i kraft.

I försäkringsavtalet antecknas också skyldigheten att enligt 
117 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och 
yrkessjukdomar anmäla eventuella förändringar i lantbruksfö-
retagarens arbetsinsats och i omständigheterna för lantbruks-
företagararbetet och skyldigheten att enligt 122 § i nämnda 
lag anmäla sådana ändringar i en omständighet som ger an-
ledning till att försäkringen upphör att gälla.

4 § Försäkringspremien

Försäkringspremien bestäms på de grunder som social- och 
hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av 106 § i lagen 
om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdo-
mar.

Då försäkringen tecknas bestämmer Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt förfallodagen för den försäkringspremie 
som ska betalas för det löpande året och för tiden före det. 
Då försäkringen upphör förfaller försäkringspremien genast 
till betalning. Förfallodagen är annars den 15 februari.

5 § Ändringar i försäkringsvillkoren

Om försäkringsvillkoren ändras träder ändringarna i kraft ef-
ter att de fastställts, vid en tidpunkt som Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt bestämmer.

Ikraftträdande

Dessa försäkringsvillkor träder i kraft den 1 januari 2016.

Försäkringsvillkor för frivillig försäkring 

för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 

enligt 116 § i lagen om lantbruksföretagares

olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

(OFLA-arbetsskadeförsäkring)


