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OFLA-FÖRSÄKRING

Frivillig försäkring mot arbetsolycksfall 
och yrkessjukdomar

Du har försäkrats med en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid. 
Försäkringen ger dig skydd vid eventuellt olycksfall i arbetet 

eller vid en yrkessjukdom som beror på arbetet.

Vad ersätter försäkringen?
Din frivilliga försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjuk-
domar ersätter en olycksskada till följd en plötslig och oväntad 
händelse i samband med arbetet som företagare. Försäkringen 
ersätter även yrkessjukdomar som beror på arbetet.

Försäkringen ersätter inte
 • sjukdomar eller slitage som inte beror på ett olycksfall
 • olycksfall som inträffar i arbete som företagare som 

 beskattas enligt näringsskattelagen eller i avlönat arbete
 • olycksfall som inträffar i arbete som utförs i privata 

 hushåll och under fritid.

Årsarbetsinkomsten som grund för försäkringen
Din försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för 
fritid baserar sig på din årsarbetsinkomst utifrån vilken både er-
sättningarna och försäkringspremierna beräknas. Årsarbetsin-
komsten bestäms på samma sätt som för LFÖPL-försäkringen.

Den lägsta arbetsårsinkomsten som ska försäkras är 2 066 
euro per år (2022). Din arbetsinsats eller lön för arbete som 
du utför på gården ska alltså uppgå till minst 2 066 euro för att 
förutsättningarna för försäkringsskydd ska uppfyllas. Försäkring-
en upphör om din årsarbetsinkomst sjunker under gränsen för 
försäkringsskydd.

Meddela ändringar
Meddela LPA i god tid om det sker ändringar i ditt arbete eller 
din företagsverksamhet.

Meddela LPA om
 • arbetsinsatsen ökar eller minskar
 • gården säljs eller åkrarna arrenderas ut
 • det sker ändringar i omfattningen eller beskattningen 

 av kompletterande verksamhet

Om du har försäkrats som familjemedlem och du flyttar från 
gården eller det gemensamma hushållet ska du kontrollera om 
försäkringsvillkoren fortfarande uppfylls.

Det finns ingen åldersgräns för den frivilliga försäkringen mot 
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar men vi frågar dem som 
har fyllt 75 om de fortsätter att arbeta.

Avslutande av försäkringen
Försäkringen upphör när ditt arbete på gården upphör eller för-
säkringsvillkoren till övriga delar inte längre uppfylls. 

Uppsägning av försäkringen
Meddela LPA skriftligt om du vill säga upp försäkringen. Din för-
säkring upphör tidigast den dag då uppsägningen anländer till LPA.

LPA kan säga upp en frivillig försäkring på grund av obetalda 
försäkringspremierna.

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 se-
nare i samband med handläggningen av dina övriga ärenden om 
LPA-tryggheten. Läs mera på lpa.fi/dataskydd.

Om en olycka inträffar
Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller misstänker att du 
drabbats av en yrkessjukdom ska du söka vård snabbt och skicka 
en skadeanmälan till LPA inom 60 dagar.

Ersättningar av kostnadstyp, till exempel kostnader för vård-
tillbehör, ersättningar för läkemedelskostnader och resekostna-
der ska ansökas om inom ett år efter att de har uppstått.

Ersättningarna som du eventuellt får påverkar inte försäk-
ringspremien.

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



2 (2)Försäkringsvillkor för frivillig försäkring 
för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 

enligt 116 § i lagen om lantbruksföretagares 
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 

(OFLA-arbetsskadeförsäkring)

1 § Allmänna bestämmelser
Försäkringstagare är en lantbruksföretagare som avses i 116 § i 
lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjuk-
domar (873/2015) och som har ingått ett försäkringsavtal med 
försäkringsgivaren om en frivillig försäkring för olycksfall i arbe-
tet och yrkessjukdomar för arbetstiden så att försäkringen gäller 
skadefall i lantbruksföretagararbete som avses i 2 § i nämnda lag.
Försäkringsgivare är Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Försäkringstagarens, en eventuell förmånstagares och försäk-
ringsgivarens rättigheter och skyldigheter grundar sig på gällan de 
lagstiftning, försäkringsvillkoren och försäkringsavtalet.

2 § Försäkringens giltighet
Enligt 115 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet 
och yrkessjukdomar inleds försäkringen tidigast dagen efter den 
dag då Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har tagit emot an-
sökan om försäkring.

Försäkringsavtalet ingås för en försäkringsperiod och dess gil-
tighet fortgår en försäkringsperiod i sänder, om inte något annat 
följer av försäkringsavtalet eller 121–123 § i lagen om lantbruks-
företagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Den första försäkringsperioden upphör vid utgången av det 
kalenderår under vilket försäkringsavtalet har ingåtts. Efter det är 
försäkringsperioden lika med ett kalenderår.

3 § Försäkringsavtalet
I försäkringsavtalet antecknas försäkringstagarens namn, den  
försäkrade verksamheten, den årsarbetsinkomst som bestämts 

enligt 117 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet 
och yrkessjukdomar samt den tidpunkt då försäkringen träder i 
kraft.

I försäkringsavtalet antecknas också skyldigheten att enligt 
117 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och 
yrkessjukdomar anmäla eventuella förändringar i lantbruksföre-
tagarens arbetsinsats och i omständigheterna för lantbruksfö-
retagararbetet och skyldigheten att enligt 122 § i nämnda lag 
anmäla sådana ändringar i en omständighet som ger anledning 
till att försäkringen upphör att gälla.

4 § Försäkringspremien
Försäkringspremien bestäms på de grunder som social- och häl-
sovårdsministeriet har fastställt med stöd av 106 § i lagen om 
lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Då försäkringen tecknas bestämmer Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt förfallodagen för den försäkringspremie som 
ska betalas för det löpande året och för tiden före det. Då för-
säkringen upphör förfaller försäkringspremien genast till betal-
ning. Förfallodagen är annars den 20 januari.

5 § Ändringar i försäkringsvillkoren
Om försäkringsvillkoren ändras träder ändringarna i kraft efter 
att de fastställts, vid en tidpunkt som Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt bestämmer.

Ikraftträdande
Dessa försäkringsvillkor träder i kraft den 1 januari 2022.
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