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Frivillig LFÖPL-försäkring

LFÖPL-FÖRSÄKRING

Du har försäkrats genom en frivillig LFÖPL-försäkring 
med pension för ditt arbete som lantbruksföretagare.

Arbetsinkomsten i din försäkring baserar sig på din arbetsinsats.
Kom ihåg att se till att din arbetsinkomst ligger på rätt nivå, ef-
ter som inte bara arbetspensionen utan också ersättningarna för 
inkomstbortfall som olycksfalls- och sjukdagpenning bestäms ut-
gående från arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten beaktas även till 
exempel i beräkningen av föräldrardagpenningen som FPA be- 
talar.

Ansök särskilt om olycksfallsförsäkring
Den frivilliga LFÖPL-försäkringen omfattar inte skydd vid arbets-
olycksfall och yrkessjukdom och innehåller inte heller gruppliv-
försäkring.

Därför lönar det sig att ytterligare teckna en frivillig försäkring 
mot arbetsolycksfall och yrkessjukdom, det vill säga en OFLA-för- 
säkring för arbetstid. Kom ihåg att också ta försäkringsskydd för 
din fritid med hjälp av LPA:s olycksfallsförsäkring för fritid som 
heltäckande ersätter olyckor i samband med hobbyer och arbete 
som utförs i privata hushåll.

Du kan ansöka om olycksfallsförsäkring i vår e-tjänst lpa.fi/
etjanster.

Försäkringsavgifter
Din försäkringsavgift beräknas utgående från din personliga ar-
betsinkomst. Du får din första faktura över försäkringsavgifterna 
under de närmsta dagarna per post. Därefter får du fakturan var 
fjärde månad. Du kan enkelt betala fakturorna som e-fakturor i 
din nätbank genom att ingå ett avtal om det med din bank.

Alla LPA:s försäkringsavgifter, även avgifterna för frivilliga för-
säkringar, kan du avdra i beskattningen.

Om du inte betalar din faktura i tid skickar vi en påminnelse. 
Om dina avgifter trots uppmaningen fortfarande inte betalas kan 
LPA säga upp de frivilliga försäkringarna.

Anmäl ändringar
Meddela oss om det sker ändringar i ditt arbete eller i din före-
tagsverksamhet. Det är viktigt att din arbetsinkomst motsvarar 

din arbetsinsats. När gårdsarealen överstiger fem LFÖPL-hektar 
omfattas du av den obligatoriska LFÖPL-försäkringen.

Kom ihåg att meddela ändringar i tid. Ändringarna som du 
gör i din försäkring träder alltid i kraft den dag som du meddelar 
dem, inte retroaktivt.

Kontakta alltid LPA när
 • företagsformen ändras
 • antalet företagare ändras
 • du inleder kompletterande verksamhet
 • en familjemedlem börjar eller slutar arbeta i företaget
 • du börjar arbeta utomlands eller flyttar till ett annat land 
 • du köper eller säljer odlingsmark eller skogsmark
 • du arrenderar mark eller avslutar ett markarrende.

Avslutande av försäkringen
När ditt arbete upphör eller försäkringsvillkoren inte uppfylls ska 
försäkringen avslutas. Meddela alltid ändringar till LPA.

Om du vill säga upp försäkringen ska du lämna in en skriftlig 
anmälan som du har undertecknat. Försäkringen upphör tidigast 
i slutet av den månad då anmälan kommer till LPA.

Ändringssökande
Om du är missnöjd med försäkringsbeslutet kan du söka ändring 
i det. Du ska söka ändring i beslutet genom att inom 30 dagar 
från och med att du tog del av beslutet lämna in skriftliga besvär 
till Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Besvärsanvis-
ningen bifogas ditt försäkringsbeslut.

Dataskydd och användning av uppgifter
Informationen i anslutning till dina försäkrings- och pensionsä-
renden som LPA hanterar är sekretessbelagd. LPA överlåter dina 
uppgifter till utomstående endast med ditt samtycke, om lagen 
föreskriver det. LPA kan emellertid använda dina uppgifter sena-
re i samband med handläggningen av dina övriga ärenden om 
LPA-tryggheten. Läs mera lpa.fi/dataskydd. 

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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2 (2)Försäkringsvillkor för försäkring
enligt 13 § i lagen om pension för 

lantbruksföretagare

Allmänna bestämmelser
1 §
Dessa försäkringsvillkor tillämpas på en försäkring som avses i 13 
§ i lagen om pension för lantbruksföretagare. Försäkringstagare 
är en lantbruksföretagare som har ingått ett försäkringsavtal med 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (försäkringsgivare) och på 
så sätt ordnat ett pensionsskydd enligt 13 § i lagen om pension 
för lantbruksföretagare.

2 §
Försäkringsgivarens och försäkringstagarens rättigheter och skyl-
digheter grundar sig alltid på gällande lagstiftning, de bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, de grunder 
och försäkringsvillkor som social- och hälsovårdsministeriet har 
fastställt samt bestämmelserna i försäkringsavtalet.

Försäkringens giltighetstid
3 §
Försäkringsavtalet ingås för en försäkringsperiod och det fort-
sätter att gälla en försäkringsperiod i sänder, om annat inte har 
överenskommits i försäkringsavtalet eller annat inte följer av 4 
eller 5 §.

Den tidpunkt då försäkringen träder i kraft anges i försäkrings-
avtalet och kan tidigast vara ansökningsdagen. Den första försäk-
ringsperioden upphör vid utgången av det kalenderår under vilket 
försäkringen trädde i kraft. Därefter är försäkringsperioden ett 
kalenderår. 

4 § 
Försäkringen upphör att gälla när försäkringstagarens lantbruks-
företagarverksamhet upphör. Likaså upphör försäkringen om 
försäkringstagaren måste försäkras enligt 10 § i lagen om pension 
för lantbruksföretagare. 

Försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål skriftligen un-
derrätta försäkringsgivaren om sådana omständigheter som in-
verkar på försäkringens upphörande.

Uppsägning av försäkringen
5 §
Försäkringstagaren kan säga upp försäkringsavtalet att upphöra 
tidigast vid utgången av den månad då försäkringstagaren har 
gjort skriftlig anmälan om uppsägning till försäkringsgivaren.

Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet 
endast om försäkringstagaren har försummat att betala försäk-

ringspremien. Försäkringen upphör i så fall en månad efter den 
skriftliga uppsägningen.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften
6 §
Arbetspensionsförsäkringsavgiften (dvs. försäkringspremien) för-
faller till betalning på förfallodagen, som är den 25 dagen i de 
kalendermånader som avtalats. När försäkringen upphör förfaller 
arbetspensionsförsäkringsavgiften genast till betalning.

Om den förfallodag som avses ovan i denna paragraf eller i 
senare paragrafer i dessa försäkringsvillkor infaller på en helgfri 
lördag, en helgdag eller midsommarafton, betraktas följande var-
dag som förfallodag. Förfarandet är detsamma om förfallodagen 
är en dag som avses i 5 § 2 mom. i lagen om skuldebrev då ban-
kernas betalningssytem inte är i bruk enligt ett meddelande från 
Finlands Bank som publiceras i författningssamlingen.

Försenad arbetspensionsförsäkringsavgift 
7 §
Om arbetspensionsförsäkringsavgiften inte har betalats senast på 
förfallodagen, höjs avgiften från förfallodagen till betalningsdagen 
med en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 a 
§ 1 mom. i räntelagen på det sätt som anges i 25 § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare. (16.3.2013)

Om arbetspensionsförsäkringsavgiften inte har betalats senast 
på förfallodagen, kan avgiften inklusive dröjsmålsränta utsökas 
utan dom eller beslut på det sätt som anges i 28 § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare.

8 § 
Om försäkringstagaren upprepade gånger har försummat att 
betala arbetspensionsförsäkringsavgiften senast på förfallodagen 
eller om försäkringsgivaren har varit tvungen att indriva arbets-
pensionsförsäkringsavgiften i utsökningsväg, har försäkringsgiva-
ren rätt att ändra de enligt 6 § 1 mom. avtalade förfallodagarna.

Försäkringsvillkorens ikraftträdande
Dessa försäkringsvillkor träder i kraft den 19 januari 2007. De 
tillämpas från den 1 januari 2007.

Övriga ikraftträdandebestämmelser i försäkringsvillkoren för 
försäkring enligt 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare: 
Ikraftträdandebestämmelsen i ändringen 16.3.2013.

Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft den 16 
mars 2013.
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