Information om din LPA-trygghet

Ung försäkrad
NÄR DU ÄR UNDER 18 ÅR

NÄR DU HAR FYLLT 18 ÅR

Som minderårig är du inte ännu skyldig att teckna en LFÖPL-försäkring. Det betyder att du inte ännu tjänar in pension i ditt
lantbruksarbete trots att du arbetar på gården som familjemed
lem och får lön för ditt arbete.
När du är under 18 år är du försäkrad genom LPA:s för
säkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, det vill
säga OFLA-försäkringen för arbetstid. OFLA-försäkringen för
arbetstid skyddar dig om du råkar ut för en olycka i samband
med lantbruksarbetet eller om du får en yrkessjukdom. För
säkringen är förmånlig och ersätter skador som uppkommit i
arbetet i omfattande utsträckning. Du får ersättning bland annat
för vård, läkemedel, vårdresor och rehabilitering.

När du har fyllt 18 år kan du teckna en LFÖPL-försäkring. Då
börjar du tjäna in pension i ditt arbete. Kontakta oss när du
fyller 18 år.

FÖRSÄKRINGSSKYDD FÖR FRITIDEN
Största delen av olycksfallen inträffar under fritiden. LPA:s
olycksfallsförsäkring för fritiden är ett bra tillägg vid sidan om
din olycksfallsförsäkring för arbetstiden. Den ersätter till exem
pel olycksfall i samband med hobbyer och i sysslor i hemmet.

INFOPAKET OM SÄKERHETEN I ARBETET
Det lönar sig att redan som ung lära sig säkra arbetsmetoder.Vi
har samlat ett infopaket om säkerheten i arbetet inom lantbru
ket på vår webbplats lpa.fi/arbetssakerhet. Du kan till ex
empel avlägga skyddsexamen för lantbrukare (på finska) eller
läsa serierna om säkerhet i arbetet.

VI HJÄLPER DIG
Vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor om 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
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