Info om din OFLA-försäkring
OFLA-FÖRSÄKRINGSPREMIERNA ÅR 2020
Premien för den frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkringen är
21,60 euro + 1,020 % av årsarbetsinkomsten.
Premien för fritidsolycksfallsförsäkringen är
16,00 euro + 0,30 % av årsarbetsinkomsten.
MOTSVARAR DIN OFLA-FÖRSÄKRING NULÄGET?
Underrätta LPA om förändringar i ditt arbete eller i förhållandena på gården. Kom ihåg att anmäla eventuell kompletterande verksamhet till lantbruket. Om ditt arbete upphör
eller villkoren för försäkringen inte längre uppfylls, meddela
oss detta så avslutar vi din försäkring.
Ordna också LPA-trygghet för familjemedlemmar som börjar
arbeta på gården. En frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring kan
också tecknas för minderåriga ungdomar på basis av arbete.
En familjemedlems försäkring måste alltid ses över om han
eller hon flyttar bort från gården.
OFLA-arbetsskadeförsäkringen täcker arbete som omfattas
av inkomstskattelagen för gårdsbruk (GårdsSkL).
KOM OCKSÅ IHÅG OFLA-FRITIDSFÖRSÄKRINGEN
OFLA-fritidsförsäkringen är förmånlig och mer omfattande än
många privata försäkringar. Försäkringen gäller även utomlands.
När OFLA-arbetsskadeförsäkringen upphör så upphör också OFLA-fritidsförsäkringen. Fritidsförsäkringen ersätter inte
sjukdomar eller sådana olycksfall där ersättningsfrågan avgörs
enligt någon annan lag.
DRÖJSMÅLSRÄNTAN
Dröjsmålsräntan på LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier är
4 % per år under perioden 1.6.2016–31.12.2020.

SÖK ERSÄTTNINGAR I TID
• Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller drabbas
av en yrkessjukdom ska du lämna in en skadeanmälan till
LPA senast inom 60 dagar från det att skadan inträffat.
Ge en tydlig beskrivning av skadehändelsen, omständigheterna, orsakerna och följderna.
• Om du behöver en betalningsförbindelse för en behandlingsåtgärd eller en undersökning ska du först lämna in en
skadeanmälan. En begäran om betalningsförbindelse kan
behandlas först när skadeanmälan har kommit till LPA.
• I fråga om en mindre skada som inte orsakar arbetsoförmåga kan du också göra anmälan med ett försäkringsintyg. Skriv ut försäkringsintyget från våra e-tjänster, fyll
i det och skicka det till oss med e-tjänsternas Skicka
bilagor-funktion eller per post.
• Kostnadsersättningar för läkemedel och förbrukningsartiklar ska sökas inom ett år från det att kostnaderna
uppkommit.

Sköt ärenden
via våra e-tjänster

Alla
försäkringspremier Du kan skicka bilagor till LPA,
till LPA kan dras
anmäla ett nytt kontonummer,
av vid beskattändra din kontaktinformation
ningen.
och se dina fakturor
med mera.

Gör
skadeanmälan på webben!
Logga in på adressen:

lpa.fi/etjanster

Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi och berättelser från landsbygden på finskspråkiga juurevajoukko.fi
Melan juureva joukko (på finska)
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Du kan också sköta dina
försäkringsärenden med en
LPA-ombudsman.

