
Trygghet från LPA
OFLA-olycksfallsförsäkring för fritid

Fritiden piggar upp och påverkar välmåendet. Fritiden är också viktig för arbets- och funktions-

förmågan. En bra fritid förbättrar livskvaliteten och hjälper dig att orka men samtidigt inträffar de 

flesta olycksfallen också under fritiden.

LPA:s försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, det vill säga OFLA-försäkringen 

för arbetstid ersätter olycksfall i arbetet men vad händer om du råkar ut för en olycka under 

fritiden?

Försäkringen för fritiden kompletterar 
ditt olycksfallsskydd
LPA erbjuder sina kunder olycksfallsskydd även för fritiden. På lantbruksgår-

dar kan det vara svårt att skilja mellan arbetstid och fritid. Olycksfallsförsäk-

ringen för fritiden kompletterar OFLA-försäkringen för arbetstid.

Det finns ingen åldersgräns för OFLA-försäkringen för fritid. Det enda vill-

koret för försäkringen är att du har en giltig OFLA-försäkring för arbetstiden 

Din OFLA-försäkring för arbetstiden kan vara obligatorisk eller frivillig.

Typiskt sker olycksfall under fritiden

 • vid reparation av bostaden

 • vid städning och kökssysslor

 • i samband med uppköp

 • vid idrott och motion

Omfattande försäkring 
OFLA-försäkringen för fritid är mer omfattande än privata försäk-

ringar. Försäkringen ersätter bland annat vård och läkemedel samt 

resekostnader.

Försäkringen täcker olycksfall när du arbetar i privata hushåll och i 

samband med hobbyer. Observera emellertid att olyckor med motorcyklar, 

snöskotrar, fyrhjulingar och åkbara gräsklippare i regel omfattas av trafikförsäk-

ringen. För ett täckande försäkringsskydd rekommenderar vi också skräddarsydda 

idrotts- eller licensförsäkringar för enskilda idrottshobbyer.

Försäkringsskyddet för olycksfall under fritiden gäller också utomlands. 

Olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter emellertid endast behandlingskostna-

derna för olycksskador utomlands så det lönar sig att ta en särskild reseförsäk-

ring när du reser utomlands.

Vad ersätts?
Olycksfallsförsäkringen ersätter endast skador som uppstår i samband med en 

olycka. Ett olycksfall är en olycka som beror på en yttre omständighet som är plötslig 

och oväntad. Typiska olycksfall är till exempel när du halkar, ramlar eller faller.

Räkna ut  
priset för din 

försäkring för fritiden 
med räknaren på 
LPA:s webbplats.

Meddela 
genast LPA om det 

sker en olycka.

OFLA-försäkring 
för fritid är med tanke 

på fördelarna förmånlig 
och mer omfattande än 
många privata olycks- 

fallsförsäkringar 
för fritid. 
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Behandlingskostnaderna för olycksfallsskador under fritiden och läkemedel som behövs 

i vården ersätts utan övre gräns. Även kostnader för resor i samband med behandlingen 

ersätts utan övre gräns. Du betalar ingen självrisk. Om du får bestående men får du en 

ersättning för det.

Försäkringen betalar dagpenning i högst ett år. Om din arbetsoförmåga varar 

längre betalas ersättning för inkomstförlusten som olycksfallspension så länge du är 

arbetsoförmögen.

Vid dödsfall i samband med en olycka betalas begravningshjälp och familjepension 

till den efterlevande och barn.

Kostnader till följd av lantbruksavbytarservice eller vikariehjälp ersätts inte. Det kan 

emellertid betalas bland annat extra hemvårdskostnader, kostnader för glasögon 

som gått sönder och för tandprotes samt ersättning för rehabilitering.

Fritidsförsäkringen ersätter inte olycksfall som inträffar i avlönat ar-

bete eller företagarverksamhet och inte heller olycksfall som ersätts 

med stöd av en annan lag. Trafikskador till exempel ersätts ur 

trafikförsäkringen.

Förmånlig trygghet
OFLA-försäkringen är med tanke på fördelarna en förmånlig 

fritidsförsäkring. Du kan dessutom dra av försäkringspremierna 

i beskattningen.

Försäkringspremien består av en för alla lika stor grundavgift 

och en förtjänstdel som beror på din arbetsinkomst.

Försäkringen börjar och upphör
Olycksfallsförsäkringen för fritiden är alltid frivillig och ska alltid tas 

särskilt.

Fyll i ansökan om försäkring och skicka den till oss i e-tjänsten med hjälp av 

funktionen Skicka bilagor till lpa.fi/etjanster eller per post. Ansökan om 

försäkring finns på vår webbplats lpa.fi/blanketter. LPA-ombudsmännen och 

vår kundbetjäning hjälper dig att fylla i ansökan.

Försäkringen träder i kraft tidigast följande dag efter att ansökan har 

anlänt till LPA. Försäkringen gäller ett kalenderår åt gången. Om du vill säga 

upp försäkringen ska du lämna in en skriftlig undertecknad anmälan till LPA. 

Försäkringen upphör tidigast i slutet av den månad då anmälan kommer till 

LPA. LPA kan också säga upp försäkringen under bestämda villkor.

Alla LPA:s 
försäkringspremier 

kan dras av i 
beskattningen.

Läs mer 

lpa.fi  
om olycksfalls- och 

yrkessjukdomsförsäkring 

och broschyren 
OFLA-försäkring för 

arbetsskador.

LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor som gäller din LPA-trygghet.

 • Se till din LPA-trygghet på webben lpa.fi/etjanster

 • LPA:s kundbetjäning 029 435 2650

 • Post till LPA: PB 16, 02101 Esbo

 • Använd den skyddade e-posten på vår webbplats lpa.fi

 • Broschyrer om LPA-tryggheten kan du beställa på webben eller i vår kundbetjäning.

Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi
och berättelser från landsbygden på vår finskspråkiga blogg Juurevajoukko.fi


