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Info om försäkringspremierna

Alla 
försäkrings- 

premier till LPA 
kan dras av vid 
beskattningen.

Apurahansaajien Mela (på finska)

LFÖPL-försäkringspremierna 2019

ÅLDER ARBETSINKOMST/ÅR PREMIE, %

yngre än 53 år  under 27 322 euro 13,0140
 över 42 936 euro  24,10
53–62-åringar under 27 322 euro  13,8240
 över 42 936 euro  25,60
63 år eller äldre  under 27 322 euro  13,0140
 över 42 936 euro  24,10

Din LFÖPL-försäkringspremie baseras på det faktiska be-
loppet av ditt arbetsstipendium. Premieprocenten beror  
på din ålder i början av kalenderåret och på LFÖPL-arbets- 
inkomstens storlek.

LFÖPL-FÖRSÄKRINGEN GER FÖRMÅNER
Till din LPA-trygghet som LFÖPL-försäkrad stipendiat hör 
en OFLA-arbetsskadeförsäkring för olycksfall och yrkessjuk-
domar, LPA-sjukdagpenning och grupplivförsäkring. Du kan 
komplettera ditt försäkringsskydd med en OFLA-olycks-
fallsförsäkring för fritiden.

Försäkringspremien stiger enligt en glidande skala mellan 27 322 och 
42 936 euro. För den del av arbetsinkomsten som går över 42 936 
euro är premien 24,10 %. På grund av att 53–62-åringar har en större 
pensionstillväxt betalar de också något högre försäkringspremier.

Premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen är 1,60 euro 
+ 0,075 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten.

Premien för den frivilliga fritidsolycksfallsförsäkringen är 
15 euro + 0,3 procent av årsarbetsinkomsten.

Grupplivförsäkringspremien tas inte ut år 2019.

DRÖJSMÅLSRÄNTA
LPA:s årliga dröjsmålsränta på försäkringspremier är 4 pro-
cent under tiden 1.6.2016–31.12.2020.

AVBROTT I STIPENDIATARBETET
Du kan avbryta din försäkring bland annat på grund av  
barnafödsel, sjukdom eller annat förvärvsarbete. En förut-

sättning är att stipendiegivaren gett dig ett skriftligt god-
kännande till avbrottet.

Ett avbrott kan beviljas tidigast fyra månader efter att 
försäkringen börjat. Arbetet måste avbrytas för minst fyra 
månader, och efter avbrottet måste minst fyra månader 
återstå av stipendiatarbetet.

ANMÄL FÖRÄNDRINGAR
Anmäl avbrott i arbetet på blanketten Ansökan på grund 
av ändrade förhållanden, som finns på LPA:s webbplats. 
Använd blanketten också om ditt stipendiatarbete slutar 
tidigare än planerat och du inte använder hela stipendiet 
eller om du flyttar för att arbeta på stipendiet utomlands.

Du kan sköta
dina ärenden
elektroniskt

via våra e-tjänster genom
att logga in med dina

nätbankskoder:
lpa.fi/etjansterFörsäkrings- 

premierna tas 
ut för den tid 

försäkringen är 
i kraft.


