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Info om försäkringspremierna

Alla LPA:s
försäkrings- 

premier kan dras 
av i beskattningen.

Apurahansaajien Mela (på finska)

Skicka
bilagor eller

ansökningar via vår
e-tjänst med hjälp 

av funktionen
Skicka bilagor:

lpa.fi/etjanster

Försäkrings- 
premierna tas ut 
för den tid som 

försäkringsskyddet 
är i kraft.

LFÖPL-försäkringspremien beräknas utifrån det faktiska ar-
betsstipendiet. Procentsatsen beror på din ålder och din 
LFÖPL-arbetsinkomst.

LPA-tryggheten omfattar OFLA-försäkringen mot olycksfall 
i arbetet och yrkessjukdom, LPA-sjukdagpenning och en 
grupplivförsäkring. Du kan komplettera ditt försäkrings- 
skydd med en OFLA-olycksfallsförsäkring för fritid.

DRÖJSMÅLSRÄNTA
Dröjsmålsräntan på LPA:s försäkringspremier är 4 % per 
år under perioden 1.6.2016–31.12.2020.

AVBROTT I STIPENDIEARBETET
Du kan avbryta din försäkring till följd av förlossning, sjuk-
dom eller annat förvärvsarbete om du har ett skriftligt 
samtycke av stipendiegivaren. Avbrottet beviljas tidigast fyra 
månader efter att ditt försäkringsskydd har börjat. Arbetet 
ska avbrytas för minst fyra månader och stipendiearbete 
ska utföras i minst fyra månader efter avbrottet.

MEDDELA ÄNDRINGAR
Meddela avbrott i arbetet på blanketten Ansökan på grund 
av ändrade förhållanden som finns på LPA:s webbplats. 
Använd blanketten också då ditt stipendiearbete avslutas 
tidigare än planerat och du inte använder hela stipendiet 
eller om du flyttar utomlands för att arbeta med stöd av 
stipendiet.

BEHÖVER DU RÅD OM VÄLBEFINNANDE I ARBETET?
Arbetshälsorådgivaren ger råd i frågor som gäller välbe-
finnande i arbete och arbetsförmåga samt hur du orkar 
i arbetet. Ring rådgivaren på numret 029 435 2210 den 
första tisdagen i varje månad klockan 13–15 eller skicka ett 
e-postmeddelande till tyhy@mela.fi. Du kan också lämna 
en begäran per e-post om att arbetshälsorådgivaren ska 
ringa upp dig vid en tidpunkt som passar dig. Tjänsten är 
finskspråkig och gäller inte frågor om stipendieförsäkringar 
och juridiska frågor.

RÄNTEFRI BETALNINGSTID PÅ GRUND 
AV UNDANTAGSFÖRHÅLLANDENA
Du kan begära uppskov för förfallodagen i din faktura över 
försäkringspremien för högst tre månader. Du behöver inte 
betala dröjsmålsränta för betalningstiden. Möjligheten gäller 
nya fakturor över försäkringspremier vars förfallodag infaller 
10.4 –31.7.2020. Kontakta vår försäkringspremiefakturering  
per telefon 029 435 2690 om du vill flytta förfallodagen. 
Kom ihåg att kontakta oss innan din faktura förfaller. Du 
kan också få förlängd betalningstid för fakturor som förfaller 
vid andra tidpunkter. Då räknas emellertid dröjsmålsränta 
på 4 procent. Läs mer på vår webbplats: lpa.fi.


