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Din LFÖPL-försäkring har upphört

LFÖPL-FÖRSÄKRING

Du tjänar inte längre in pension till din LFÖPL-försäkring. 
Om du har en obligarorisk OFLA-försäkring för arbetstid 

har också den upphört att gälla.

Kontrollera den intjänade pensionen 
i arbetspensionsutdraget
Beloppet av den pension som du hittills har tjänat in ser du 
i det elektroniska arbetspensionsutdraget i lpa.fi/etjanster. 
Kontroll era ditt pensionsutdrag och kontakta LPA om du upp-
täcker fel eller brister. I arbetspensionsutdraget ser du uppgifter 
om alla inkomster som du har tjänat in pension genom. Din 
kommande pension baserar sig på dessa uppgifter.

När du ska gå i pension
När du går i pension betalas pensionen som intjänats till 
LFÖPL-försäkringen ut. Om du har inkomster från avlönat ar-
bete eller annan företagarverksamhet får du pensionen som 
tjänats in genom dessa utöver din LFÖPL-pension. Den pen-
sionsanstalt där du hade försäkringen för ditt anställningsförhål-
lande eller din företagarverksamhet under de två sista åren före 
pensioneringen ger beslutet om pension.

Fortsätter du att arbeta?
Om du fortsätter som lantbruksföretagare lönar det sig att 
trygga arbetet genom att teckna en frivillig OFLA-försäkring för 
arbetstid. Parallellt med den kan du också ta en frivillig olycks-
fallsförsäkring för fritiden. LPA:s frivilliga olycksfallsförsäkringar 
är förmånliga och ersätter mer omfat tande än många privata 
försäkringar.

Genom att teckna en frivillig OFLA-försäkring kan du tjäna in 
ny pension vid sidan om din ålderspension ända upp till försäk-
ringsskyldighetens övre gräns.

Du kan ansöka om att få pension som du tjänat in vid sidan 
om ålderspensionen utbetald när du når övre åldersgränsen för 
försäkringsskyldigheten, nämligen
 • 68 år, födda 1957 och före det
 • 69 år, födda 1958–1961
 • 70 år, födda 1962 och senare

Om du inte ännu har gått i ålderspension och inleder lant-
bruksföretagarverksamhet på nytt eller börjar arbeta som fa-
miljemedlem på en gård som ägs av en annan ska du ta en ny 
LFÖPL-försäkring. Försäkringen ska tas inom sex månader efter 
att arbetet som jordbrukare, fiskare, renskötare eller skogsägare 
inleds.

Dataskydd och användning av uppgifter
Informationen i anslutning till dina försäkrings- och pensions-
ärenden 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 
senare 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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