Information om din LPA-trygghet

Stipendiat
VAD BETYDER ARBETSINKOMST?
Arbetsinkomsten, som ligger till grund för din försäkring, är be
loppet av ditt stipendium avsett för arbete omvandlat på års
nivå. Arbetsinkomsten baserar sig på stipendiets helhetsbelopp
av vilket kostnaderna som godkänts i försäkringsbeslutet har
avdragits. När stipendiebeloppet som beräknats så här ställs
i förhållande till arbetstiden är resultatet den årliga arbetsin
komsten.
Arbetsinkomsten utgör till exempel grunden för den pensi
on som LPA betalar och för ersättningsnivån vid olycksfall. Även
andra inkomstrelaterade förmåner som till exempel FPA:s dag
penningar och sjukförsäkringens dagpenning baserar sig på din
arbetsinkomst. Sjukförsäkringsavgiften för 2020 tas ut i den
slutliga beskattningen utgående från det LFÖPL-försäkrade sti
pendiet.
Läs mer om försäkringsskyddet för stipendiater på lpa.fi/
stipendiater.

INDEXFÖRHÖJNING
Arbetsinkomsten för försäkringar som fortgår över årsskiftet
ändrades på grund av indexförhöjningarna. Lönekoefficienten
för 2021 är 1,465 vilket höjde arbetsinkomsten med lite över
en procent från och med årets början. Det här innebär en
förhöjning på ungefär 260 euro vid en årlig arbetsinkomst på
20 000 euro.

år från den ursprungliga förfallodagen. Då betalar du dröjsmåls
ränta för betalningstiden.
För LFÖPL- och OFLA-försäkringspremierna är dröjsmåls
räntan 8 procent under tiden 1.1–30.6.2021.

AVDRAG I BESKATTNINGEN
Du kan dra av alla LPA:s försäkringspremier i beskattningen. Vi
meddelar försäkringspremierna direkt till Skatteförvaltningen.

FÖRSÄKRINGSSKYDD FÖR FRITIDEN
Du vet väl att du också kan ingå en olycksfallsförsäkring för
fritiden hos oss? LPA:s frivilliga försäkring för fritiden ersätter
i omfattande utsträckning olyckor som sker i samband med
hobbyer och i privata hushåll.

ARBETSHÄLSA
Du får personlig hjälp av arbetshälsorådgivaren i frågor om välbe-
finnande i arbetet och arbetsförmåga samt när det gäller att orka
i arbetet. Lämna ett meddelande till rådgivaren med hjälp av kon
taktblanketten på vår webbplats så kontaktar rådgivaren dig.

VI HJÄLPER DIG
Du får mer information om ditt försäkringsskydd på lpa.fi/
stipendiater. Vår kundtjänst hjälper dig vardagar kl. 9–16 på
numret 029 435 2650. Du kan också skicka skyddad e-post
eller be oss kontakta dig lpa.fi/kontaktinformation.

FÖRLÄNGD BETALNINGSTID
Kontakta oss om du behöver längre betalningstid för dina för
säkringsfakturor. Betalningstiden kan förlängas med upp till två

Se till dina försäkringsärenden i vår nya e-tjänst!

lpa.fi/etjanster

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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