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Du har försäkrats genom en lagstadgad LFÖPL-försäkring som du 
tjänar in arbetspension med för ditt arbete som lantbruksföretagare.

Din LFÖPL-försäkring har börjat

LFÖPL-FÖRSÄKRING

Förutom pensionsförsäkringen får du också trygghet i fall du insjuk-
nar eller förlorar din arbetsförmåga. Det här kallar vi LPA-trygghet.

Din LPA-trygghet omfattar
 • pensions- och olycksfallsskydd
 • LPA:s sjukpenning för sjukförsäkringens självrisktid
 • yrkesinriktad rehabilitering
 • grupplivförsäkring
 • husdjursproducentens rätt till avbytarservice
 • möjlighet att ansluta sig till företagshälsovården

Din LFÖPL-försäkring omfattar LPA:s försäkring mot arbetsolycks- 
fall och yrkessjukdomar, det vill säga en OFLA-försäkring som er-
sätter skador i samband med ett olycksfall i arbetet som lantbruks-
företagare och yrkessjukdomar som beror på arbetet. Parallellt 
med försäkringen för arbetstid kan du också ta en frivillig olycks-
fallsförsäkring för fritiden.

Läs mer på vår webbplats om LPA-tryggheten och hur det lönar 
sig göra om du till exempel insjuknar eller råkar ut för en olycka.

Arbetsinkomsten är grunden för din sociala trygghet
Din personliga LFÖPL-arbetsinkomst baserar sig på din arbets-
insats i företaget. Kom ihåg att se till att din arbetsinkomst ligger 
på rätt nivå, eftersom inte bara arbetspensionen utan också er-
sättningarna för inkomstbortfall som till exempel olycksfalls- och 
sjukdagpenning bestäms utgående från arbetsinkomsten. Arbets-
inkomsten beaktas även till exempel i beräkningen av föräldradag-
penningen som FPA betalar.

Försäkringsavgifter
Försäkringspremien beräknas utifrån din arbetsinkomst som år-
ligen stiger enligt lönekoefficienten. Du kan dra av LPA:s försäk-
ringspremier i beskattningen.

Du får din första faktura över försäkringspremien under de 
närmsta dagarna per post. Därefter får du fakturan var fjärde må-
nad. Betalningarna för retroaktiv tid förfaller genast till betalning. 
Om du behöver längre betalningstid för din försäkringsfaktura ska 

du kontakta LPA i god tid före förfallodagen för att komma överens 
om en betalningsplan. Det tas ut dröjsmålsränta för förfallna avgifter.

Meddela ändringar
Meddela oss om det sker ändringar i ditt arbete eller din företags-
verksamhet. 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
 • bolagsformen 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 till 
övriga delar ska försäkringen avslutas. Meddela alltid sådana änd-
ringar 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. Besvärsanvisningen 
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 på 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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