Information om din LPA-trygghet

För dig som har en
OFLA-försäkring för arbetstid
MEDDELA ÄNDRINGAR
Det är viktigt att du meddelar ändringar som gäller arbetet
för att ditt försäkringsskydd vara på rätt nivå. Om ditt arbete
minskar, du inleder en kompletterande verksamhet eller om en
familjemedlem flyttar från gården ska försäkringsskyddet granskas.
När vi har aktuella uppgifter om dig och ditt arbete är också
ersättningar och förmåner som du har rätt till rätt dimensionerade.

ANSÖK OM ERSÄTTNINGAR I GOD TID
Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller drabbas av en yrkessjukdom ska du skicka oss en skadeanmälan inom 60 dagar.
I anmälan ska du beskriva förhållandena kring olyckan, orsakerna och följderna. Om du behöver en betalningsförbindelse för
behandling av en specialistläkare eller för långtidsmedicinering
förutsätter beviljande att du först har lämnat in en skadeanmälan
till oss.
Om det handlar om en obetydlig skada som inte leder till
arbetsoförmåga kan du anmäla skadan med försäkringsintyget.
Du får både skadeanmälan och försäkringsintyget i vår kundtjänst.

OFLA-försäkringen för fritid är förmånlig och ersätter i omfattande utsträckning jämfört med många privata försäkringar.
Försäkringen täcker till exempel olycksfall när du arbetar i privata hushåll och i samband med hobbyer. Behandlingskostnaderna, läkemedel och vårdresor ersätts utan övre gräns.

LFÖPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 2021
Premien för den frivilliga försäkringen mot olycksfall i
arbetet och yrkessjukdomar är 21,60 euro + 1,020 procent av årsarbetsinkomsten. Premien för olycksfallsförsäkringen för fritid är 16,00 euro + 0,30 procent av årsarbetsinkomsten.

DRÖJSMÅLSRÄNTA
Under tiden 1.1–30.6.2021 är dröjsmålsräntan för LFÖPL- och
OFLA-försäkringspremier 8 procent.

VI HJÄLPER DIG
Vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor som gäller din LPA-trygg
het. Vi betjänar dig vardagar klockan 9–16 på telefonnumret
029 435 2650. Ombudsmännens kontaktinformation finns på
vår webbplats lpa.fi/kontaktinformation.

FÖRSÄKRINGSSKYDD FÖR FRITIDEN
Största delen av olyckorna inträffar under fritiden. LPA:s olycksfallsförsäkring för fritiden är ett bra tillägg vid sidan om din
olycksfallsförsäkring för arbetstiden.

Se till dina försäkringsärenden i vår nya e-tjänst!

lpa.fi/etjanster

LPA-ombudsmännen och vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten
• Se till din LPA-trygghet på webbplatsen lpa.fi/etjanster
• Ring vår kundtjänst 029 435 2650 • Skicka post: PB 16, 02101 Esbo • Skicka skyddad e-post lpa.fi
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LPA betjänar mångsidigt

