
Information om din LPA-trygghet

För dig som befriats från 
LFÖPL-försäkringsskyldigheten

FORTSÄTTER DU SOM LANTBRUKARE?
Du har befriats från skyldigheten att ta en LFÖPL-försäkring 

före 2001. Befrielsen från försäkringsskyldigheten innebär att 

din försäkring fortfarande gäller men du har befriats från be-

talningsskyldigheten och du tjänar inte in pension i ditt arbete 

som lantbrukare.

Befrielsen kan fortgå när du fortsätter arbeta inom lantbru-

ket medan din huvudsyssla äger rum utanför gården.

Meddela oss om du inte längre är jordbrukare. Din försäk-

ring upphör helt om du inte längre bedriver lantbruk eller ar-

betar i ett lantbruksföretag.

Om du har övergått till att arbeta som lantbrukare i hu-

vudsyssla uppfylls inte längre kraven för befrielse. Då ska du 

kontakta oss.

Kom också ihåg att meddela oss när du går 
i ålderspension.

PENSIONSSKYDD
Om du vill tjäna in pensionsskydd även i ditt arbete som lant-
bruksföretagare kan du ansöka om att befrielsen upphör. Vänli-

gen observera att om din försäkring avslutas kan den inte läng-

re träda i kraft på nytt. Kontakta en LPA-ombudsman när du vill 

avsluta befrielsen och börja tjäna in pension i lantbruksarbetet.

SE TILL DITT OLYCKSFALLSSKYDD
Även om du inte har en LFÖPL-försäkring kan du teckna en 

frivillig försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 

som kan inträffa inom lantbruket. Försäkringen är förmånlig och 

ersätter olycksfall som inträffar i arbetet och yrkessjukdomar 

som beror på arbetet. 

Du kan också teckna en olycksfallsförsäkring för fritiden vid 

sidan om försäkringen för arbetstid. Då får du försäkringsskydd 

till exempel mot olycksfall som inträffar i samband med hobby-

er och i privata hushåll. Läs mer om försäkringarna för arbetstid 

och fritid på lpa.fi.

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.

Se till dina försäkringsärenden i vår nya e-tjänst! 

lpa.fi/etjanster

LPA betjänar mångsidigt

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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