
1 (2)LFÖPL-FÖRSÄKRING

Olycksfallsförsäkring för fritiden

Du är försäkrad genom vår OFLA-olycksfallsförsäkring för fritid. 
Den här försäkringen gäller så länge som din 

OFLA-arbetsskadeförsäkring är i kraft.
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Vad ersätter försäkringen för fritid?
Försäkringen för fritid ersätter olycksfall som inträffar under friti-
den och gäller i hela världen.

Försäkringen ersätter bland annat vård och läkemedel samt 
kostnader för resor i samband med vården. Kostnader för vård 
i samband med ett olycksfall ersätts utan övre gräns och du får 
också ersättning vid eventuell bestående skada.

Försäkringen för fritid ersätter till exempel:
 • olycksfall i samband med arbete i privata hushåll och 

 i samband med renovering av kök
 • olycksfall i samband med fritidshobbyer
 • olycksfall i samband med resor utomlands

Försäkringen för fritid ersätter inte:
 • sjukdomar
 • olycksfall i samband med avlönat arbete eller arbete som 

 företagare
 • skador och trafikolyckor som ersätts med stöd av en annan 

 lag. Motorsportolyckor och olyckor i samband med en åkbar 
 gräsklippare omfattas till exempel i regel av trafikförsäkringen.

När det gäller idrottshobbyer lönar det sig att teckna en särskilt 
för idrottsgrenen skräddarsydd idrotts- eller licensförsäkring som 
grenförbundet erbjuder för att kunna vara säker på att försäk-
ringsskyddet är tillräckligt.

Olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter endast behandlings-
kostnaderna när det gäller skador på grund av ett olycksfall ut- 
omlands så det lönar sig att också teckna en särskild reseför- 
säkring när du reser utomlands.

Årsarbetsinkomsten som grund för försäkringen
Din försäkring för fritid baserar sig på din årsarbetsinkomst som 
både ersättningarna och försäkringsavgifterna baserar sig på. Års  

arbetsinkomsten i din försäkring för fritiden är densamma som i 
försäkringen för arbetstid.

Om du har en obligatorisk OFLA-försäkring för arbetstid och 
din årsarbetsinkomst ligger under minimi för årsarbetsinkomst 
tillämpas minimi för årsarbetsinkomst som grund för försäkring-
en.

Minimi för årsarbetsinkomst tillämpas inte om du får ålders-
pension, bestående invalidpension, bestående full olycksfallspen-
sion eller ersättning för inkomstförlust vid trafikolycka. Kom ihåg 
att meddela LPA om dessa förmåner så att vi kan beakta dem i 
din försäkring.

Om du som pensionsmottagare råkar ut för en olycka sam-
manjämkas ersättningen du får med din arbetspension.

Uppsägning av försäkringen
Om du vill säga upp försäkringen ska du lämna in en skriftlig 
anmälan som du har undertecknat. Försäkringen upphör tidigast 
när anmälan har kommit till LPA.

LPA kan säga upp en försäkring för fritid om försäkringsavgif-
ten inte betalas.

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.

Om en olycka inträffar
Om du råkar ut för en olycka under fritiden ska du snabbt upp-
söka vård och utan dröjsmål lämna in skadeanmälan till LPA. Er-
sättningar som du eventuellt får för enskilda skador påverkar inte 
försäkringsavgifterna.

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 mela.fi



2 (2)Försäkringsvillkor för frivillig olycksfallsförsäkring 
för fritiden enligt 124 § i lagen om lantbruks- 

företagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

1 § Allmänna bestämmelser
Försäkringstagare är en lantbruksföretagare eller stipendiat som 
avses i 124 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet 
och yrkessjukdomar (873/2015) och som har ingått ett försäk-
ringsavtal med försäkringsgivaren om frivilligt olycksfallsförsäk-
ringsskydd för fritiden enligt nämnda 124 §.

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 ansökan om försäkring.

En stipendiats försäkringsavtal ingås för en bestämd tid och 
försäkringens giltighet bestäms enligt 125 § i lagen om lant-
bruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

En lantbruksföretagares försäkringsavtal ingås för en försäk-
ringsperiod och dess giltighet fortgår en försäkringsperiod i sän-
der, om inte något annat avtalats i försäkringsavtalet eller följer 
av 128 eller 129 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i 
arbetet och yrkessjukdomar eller av 5 § i dessa försäkringsvillkor. 
Den första försäkringsperioden upphör vid utgången av det ka-
lenderår under vilket försäkringsavtalet har ingåtts. Efter det är 
försäkringsperioden lika med ett kalenderår.

3 § Försäkringsavtalet
I försäkringsavtalet antecknas försäkringstagarens namn, grun-
derna för årsarbetsinkomsten som bestäms enligt 126 § i lagen 
om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
samt försäkringens giltighetstid.

I försäkringsavtalet antecknas också försäkringstagarens skyl-
dighet att enligt 128 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall 
i arbetet och yrkessjukdomar anmäla 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 109 § i lagen om 
lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Då försäkringen tecknas och då dess giltighet fortsätter en-
ligt 125 § 2 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i 
arbetet och yrkessjukdomar, bestämmer Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt förfallodagen för den försäkringspremie som 
ska betalas för det löpande året och för tiden före det.

Då försäkringen upphör förfaller försäkringspremien genast 
till betalning. Förfallodagen är annars den 20 februari.

5 § Försäkringsgivarens rätt att säga upp försäk-
ringen
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen, om för-
säkringstagaren har försummat att betala en försäkringspremie 
som förfallit till betalning eller om försäkringstagaren uppsåtligen 
har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för handläggningen av 
ett ersättningsärende eller bestämmande av försäkringspremien 
och syftet varit att skaffa orättmätig ekonomisk nytta för sig själv 
eller någon annan.

Uppsägningen ska göras skriftligen. Försäkringen upphör att 
gälla 30 dygn efter det att uppsägningen har skickats. Då uppsäg-
ningen beror på försummelse att betala en försäkringspremie 
som förfallit till betalning, upphör försäkringen dock inte att gälla 
om försäkringstagaren har betalat den förfallna premien innan 
uppsägningstiden går ut.

Då försäkringen upphör på grund av att försäkringsgivaren 
sagt upp den meddelas ett beslut om detta.

6 § 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 februari 2021.
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