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Se över ditt försäkringsskydd!

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

     Melan juureva joukko (på finska)

Alla 
försäkrings- 

premier till LPA 
kan dras av vid 
beskattningen.

MOTSVARAR DIN FÖRSÄKRING NULÄGET?
När uppdaterade du ditt försäkringsskydd senast? Har du 
kanske skaffat mer odlingsareal eller utvidgat verksamheten? 
Kom ihåg att meddela LPA om något ändrats.

Se till att LFÖPL-arbetsinkomsten motsvarar din arbets-
insats. Med en rätt dimensionerad arbetsinkomst kommer 
din pension att motsvara arbetsinkomsten. Om du blir sjuk 
eller råkar ut för ett olycksfall inverkar arbetsinkomsten på 
storleken av de ersättningar som du får. Du kan kontrollera 
och uppdatera din arbetsinkomst via LPA:s e-tjänster.

Ändringar i försäkringen träder alltid i kraft från den 
dag de anmälts och inte retroaktivt. Din försäkring kan 
ändå avslutas retroaktivt om ändringarna leder till att du 
inte längre är försäkringsskyldig. Ändringarna beaktas i din 
följande faktura.

ANMÄL KOMPLETTERANDE VERKSAMHET
Om du vid sidan av lantbruket har annan företagsverksam-
het som beskattas som jordbruk (GårdsSkL) lönar det sig 
att ta med den i LFÖPL-försäkringen. Till exempel vid ett 
olycksfall vet vi då genast vilka verksamheter som bedrivs 
på gården.

Om den kompletterande verksamheten beskattas enligt 
näringsskattelagen (NärSkL) försäkras den inte i LPA. Du 
måste i så fall ordna pensions- och olycksfallsskydd separat 
för den.

KONTROLLERA PENSIONSUTDRAGET
Våra LFÖPL-försäkrade kunder får ett arbetspensionsut-
drag med posten vart tredje år. I år är det kunder födda 
i januari-april som står i tur. De som är födda 1960 eller 
tidigare får ett utdrag med posten varje år.

Du kan också kontrollera ditt pensionsutdrag via LPA:s 
e-tjänster, där man kan välja att inte få något utdrag på 
papper i fortsättningen.

VI FIRAR TILLSAMMANS!
Med anledning av att LPA-tryggheten har fyllt 50 i år ord-
nar vi en jubileumskryssning för våra kunder 7–8.11.2019. 
Välkommen med!

Utöver trevlig samvaro och ett förstklassigt program har 
du möjlighet att träffa våra bästa experter på LPA-trygghet 
och projektet Ta hand om bonden. Anmäl dig senast 30.9 
via nätet: lpa.fi.

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

Logga in på
LPA:s e-tjänster med

dina personliga nätbankskoder
lpa.fi/etjanster

eller kontakta en LPA- 
ombudsman för att sköta

dina försäkrings- 
ärenden.

Har du frågor
om hur löner ska
anmälas? Råd om

inkomstregistret finns
på lpa.fi

Kom med på 
vår jubileumskryssning

och fira 50 år
av LPA-trygghet!


