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VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE
Allmänna bestämmelser
1§
(22.12.2008)
Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och på stipendiater som är försäkrade enligt 10 a § i den nämnda lagen.
Efter förmånslåtarens död har förmånstagarna rätt att få försäkringsbeloppet i grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare på det sätt som bestäms i lagen om pension för lantbruksföretagare och i dessa försäkringsvillkor.
I dessa villkor definieras förmånslåtaren, förmånstagarna, de övriga förutsättningarna för att erhålla försäkringsbeloppet samt försäkringsbeloppets storlek och dess utbetalning.
2§
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) samt förmånslåtarens och förmånstagarnas rättigheter och skyldigheter grundar sig på gällande lagstiftning, de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, de grunder som
social- och hälsovårdsministeriet har fastställt samt dessa försäkringsvillkor. (29.12.2016)
Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.
Förmånslåtaren
3§
(22.12.2008)
Förmånslåtare är en lantbruksföretagare eller stipendiat som enligt bestämmelserna i 10 eller 10 a § i lagen om
pension för lantbruksföretagare har tecknat en försäkring som gäller minimipensionsskydd enligt den nämnda
lagen.
En lantbruksföretagare eller stipendiat anses dock vara förmånslåtare ännu tre år efter att den försäkring som
avses i 1 mom. har upphört. (30.12.2019)
Bestämmelsen i 2 mom. tillämpas dock inte om lantbruksföretagaren eller stipendiaten hör till grupplivförsäkringen för arbetstagare eller något motsvarande trygghetssystem när försäkringen upphör. Om lantbruksföretagaren eller stipendiaten under den tid som avses i 2 mom. börjar höra till ett nämnt trygghetssystem, upphör han
eller hon att vara förmånslåtare. (29.12.2016)
4§
En lantbruksföretagare som har avlidit före den 1 januari 1989 eller vars försäkring som avses i 3 § 1 mom. har
upphört före den nämnda tidpunkten är inte förmånslåtare.
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5§
Försäkringsbeloppet betalas inte efter en förmånslåtare vars dödstillfälle inträffat efter den kalendermånad då
han eller hon hade fyllt 68 år eller som före sin död hade gått i ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller enligt den tidigare lagen (467/1969) med samma namn. (19.1.2007)
Med ålderspension avses pensioner som innebär att ett slutligt beslut har fattats om att gå i pension på basis av
ålder.
3 mom. har upphävts genom en ändring av villkoren 10.1.2005.
6§
(22.12.2008)
Försäkringsbeloppet betalas inte efter förmånslåtaren om en dylik ersättning ska betalas ur grupplivförsäkringen
för arbetstagare eller något liknande trygghetssystem på basis av ett arbets- eller tjänsteförhållande som varit
parallellt med lantbruksföretagarverksamheten eller stipendiatarbetet enligt 3 § 1 mom. och som gett förmånslåtaren en större förvärvsinkomst än lantbruksföretagarverksamheten eller stipendiatarbetet.
När man avgör om ett arbets- eller tjänsteförhållande är parallellt med lantbruksföretagarverksamheten eller
stipendiatarbetet, anses arbets- eller tjänsteförhållandet ha upphört vid utgången av den dag för vilken lön sista
gången betalades.
De förvärvsinkomster som avses i 1 mom. beaktas för en tid av en månad innan arbets- eller tjänsteförhållandet
eller lantbruksföretagarverksamheten eller stipendiatarbetet upphört. Med förmånslåtarens förvärvsinkomst av
lantbruksföretagarverksamhet eller stipendiatarbete avses då den arbetsinkomst som fastställts för honom eller
henne enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Om förmånslåtaren har flera arbetsinkomster som fastställts enligt lagen om pension för lantbruksföretagare betraktas deras sammanlagda belopp som förvärvsinkomst. (29.12.2016)
Förmånstagare
7§
(30.12.2019)
Förmånstagare som har rätt till försäkringsbeloppet är
1) den försäkrades make, och
2) den försäkrades barn under 22 år.
Med make avses
1) make eller partner i ett registrerat partnerskap
2) en person som den försäkrade vid sin död varaktigt levde tillsammans med i gemensamt hushåll under
äktenskapsliknande förhållanden och med vilken den försäkrade hade eller hade haft ett gemensamt barn
eller hade ett av notarius publicus bestyrkt avtal om ömsesidigt underhåll, eller
3) en person som den försäkrade vid sin död varaktigt levde tillsammans med i gemensamt hushåll under
äktenskapsliknande förhållanden och det gemensamma hushållet hade fortgått oavbrutet i minst fem år
före den försäkrades död.
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Med gemensamt hushåll avses i 2 mom. 3 punkten att personen hade samma adress i befolkningsdatasystemet
som den försäkrade vid den försäkrades död och räknat bakåt från det oavbrutet i minst fem år.
Endast en make har rätt till försäkringsbeloppet. Om sådan make som avses i 2 mom. 1 punkten har rätt till försäkringsbeloppet, har sådan make som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten inte rätt till försäkringsbeloppet. Sådan
make som avses i 2 mom. 1 punkten har inte rätt till försäkringsbeloppet om den försäkrade vid sin död hade sådan make som enligt 2 mom. 2 eller 3 punkten har rätt till försäkringsbeloppet och ansökan om upplösning av äktenskap eller registrerat partnerskap var anhängig.
8§
(29.12.2016)
Vid tillämpningen av dessa villkor anses som barn förutom förmånslåtarens eget barn även
1) makens barn vars vårdnadshavare maken är eller var tills barnet blev myndigt
3) ett barn vars underhåll förmånslåtaren sörjt för antingen i sitt eget hem eller annars.
2 mom. har upphävts genom en ändring av villkoren 29.12.2016.
Försäkringsbeloppet
9§
(30.12.2019)
Försäkringsbeloppet utgörs av den efterlevande makens andel, barnandelar och olycksfallstillägg. Beloppens storlek fastställs enligt bilaga A och är beroende av förmånslåtarens ålder vid dödstillfället och av dödsåret.
10 §
(30.12.2019)
Den efterlevande makens andel utbetalas alltid när förmånslåtaren efterlämnar en förmånstagare som avses i 7 §.
11 §
(30.12.2019)
Den efterlevande makens andel höjs med en barnandel för varje barn som är förmånstagare.
12 §
Om förmånslåtaren avled till följd av ett olycksfall höjs den efterlevande makens andel och eventuella barnandelar med ett olycksfallstillägg. (30.12.2019)
Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller
en sjukdom hos den försäkrade. (29.12.2016)
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13 §
(30.12.2019)
Den efterlevande makens andel med eventuellt olycksfallstillägg betalas till den försäkrades make, och en barnandel med eventuellt olycksfallstillägg betalas till varje barn.
Om förmånstagarna utgörs endast av barn som nämns i 7 § 1 mom. 2 punkten delas försäkringsbeloppet jämnt
mellan barnen.
13 a §
(29.12.2016)
Försäkringsbeloppet utbetalas inte till en person som avsiktligt orsakat den försäkrades död.
14 §
(19.1.2007)
Rätten till försäkringsbeloppet kan inte pantsättas eller överlåtas till någon annan.
Ansökan om försäkringsbeloppet
15 §
(29.12.2016)
För utbetalning av försäkringsbeloppet ska en ansökan om ersättning lämnas till LPA. (29.12.2016)
Ansökan ska göras inom tio år från utgången av det kalenderår under vilket förmånslåtaren avled. (30.12.2019)
16 §
(29.12.2016)
För betalningen av olycksfallstillägg ska till LPA lämnas en dödsattest som utfärdats av läkare och som visar att
dödsfallet inträffat till följd av ett olycksfall samt på LPA:s begäran dessutom ett polisundersökningsprotokoll.
17 §
(30.12.2019)
Om förmånslåtarens make som avses i 7 § 2 mom. 2 punkten är ersättningssökande ska till LPA vid behov lämnas
ett av notarius publicus bestyrkt avtal om ömsesidigt underhåll och sådana eventuella andra utredningar om boende i samma hushåll med den försäkrade som behövs för avgörande av ersättningsärendet.
18 §
(29.12.2016)
Den ersättningssökande är skyldig att på LPA:s begäran lämna in även andra utredningar som behövs för avgörande av ersättningsärendet.
(29.12.2016)
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Utbetalning av försäkringsbeloppet
19 §
(29.12.2016)
LPA ska betala försäkringsbeloppet eller dess ostridiga del utan dröjsmål och senast en månad från det att LPA har
fått tillräckliga utredningar och uppgifter som visar att förmånstagaren har rätt till försäkringsbeloppet eller dess
ostridiga del. LPA ska meddela ett eventuellt negativt beslut inom samma tid.
20 §
(29.12.2016)
Om utbetalningen blir fördröjd ska LPA betala en årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Ikraftträdande
21 §
(19.1.2007)
Dessa ändringar av villkoren träder i kraft den 19 januari 2007 och tillämpas från den 1 januari 2007.
Om dödsfallet inträffade mellan den 31 december 2006 och den 20 januari 2007 och förmånslåtaren vid sin död
inte hade förmånstagare enligt 7 §, är förmånslåtarens barn som fyllt 18 år och föräldrar förmånstagare med rätt
till försäkringsbeloppet, förutsatt att deras arbetsförmåga och förmögenhet är så obetydliga att de för sin försörjning i betydande grad varit beroende av förmånslåtaren. Som föräldrar betraktas då också fosterföräldrar. Beträffande en ovannämnd förmånstagare ska till pensionsanstalten lämnas socialnämndens utredning som visar att
förmånstagaren var beroende på detta sätt och har rätt till försäkringsbeloppet.
Övriga ikraftträdandebestämmelser i grupplivförsäkringsvillkoren för lantbruksföretagare:
Ikraftträdandebestämmelsen i de ursprungliga villkoren 9.1.1989:
Dessa villkor tillämpas från den 1 januari 1989.
Ikraftträdandebestämmelsen i ändringen 18.5.1995:
Ändringen av försäkringsvillkoren träder i kraft den 1 maj 1995.
Ikraftträdandebestämmelsen i ändringen 27.1.1998:
Ändringen av försäkringsvillkoren träder i kraft den 1 januari 1998.
Ikraftträdandebestämmelsen i ändringen 10.1.2005:
Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2005.
Ikraftträdandebestämmelsen i ändringen 16.1.2008:
Denna ändring träder i kraft den 10 januari 2008 och tillämpas om förmånslåtaren avlidit den 1 januari 2008 eller
senare.
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Ikraftträdandebestämmelsen i ändringen 22.12.2008:
Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas om förmånslåtaren avlidit
den 1 januari 2009 eller senare.
Ikraftträdandebestämmelsen i ändringen 28.12.2011:
Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas om förmånslåtaren avlidit
den 1 januari 2012 eller senare.
Ikraftträdandebestämmelsen i ändringen 29.12.2016:
Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas om förmånslåtaren avlidit
den 1 januari 2017 eller senare.
Ikraftträdandebestämmelsen i ändringen 30.12.2019:
Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas om förmånslåtaren avlidit
den 1 januari 2020 eller senare.

