
Information om din LPA-trygghet

Frivillig LFÖPL-försäkring

ARBETSINKOMST
Pensionen och förmånerna beräknas utgående från din per-

sonliga LFÖPL-arbetsinkomst. Det lönar sig att i början av året 

kontrollera att arbetsinkomsten motsvarar din arbetsinsats på 

gården. Du kan uppdatera din arbetsinkomst genom att kon-

takta vår kundtjänst eller en LPA-ombudsman eller genom att 

skicka in din försäkringsansökan i e-tjänsten. Kom ihåg att med-

dela LPA om ditt arbete eller gårdsarealen har förändrats.

LFÖPL-försäkringspremien år 2021

Ålder  Arbetsinkomst e/år    Premie -%

under 53 år  under 28 248,48  13,0140
och 63 år fyllda  över 44 390,54  24,10

53–62 år  under 28 248,48  13,8240
  över 44 390,54  25,60

För den del av arbetsinkomsten som ligger mellan 28 248,48 och 44 390,54 
euro stiger försäkringspremien på en glidande skala. Procentsatsen för arbetsin-
komst som överstiger 44 390,45 euro är 24,10. Eftersom 53–62-åringar har 
en större pensionstillväxt betalar de en något högre premie.

FÖRSÄKRINGSPREMIER
Vårt faktureringssystem ändrades, i fortsättningen får du en fak-

tura fyra gånger om året.  Förfallodagarna 2021 är 15.3, 15.6, 

15.9 och 15.12.

Du kan ta emot och betala fakturorna för försäkringspre-

mier som e-fakturor. Under tiden 1.1–30.6.2021 är dröjsmåls-

räntan för LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier 8 procent.

FÖRSÄKRINGSSKYDD I ARBETET
Din frivilliga LFÖPL-försäkring omfattar inte försäkringsskydd 

mot arbetsolycksfall och yrkessjukdom. Du kan skydda dig själv 

mot olycksfall i arbetet genom att vid sidan om din LFÖPL-för-

säkring teckna en frivillig försäkring mot arbetsolycksfall och 

yrkessjukdomar.

Hos oss kan du också teckna en omfattande försäkring för 

fritiden utöver din OFLA-försäkring för arbetstid.

TA HAND OM BONDEN
Projektet Ta hand om bonden erbjuder avgiftsfri och konfiden-

tiell hjälp när dina resurser ställs på prov eller när du är bekym-

rad över din ekonomi. Kontaktuppgifterna för projektet och 

välbefinnandeprojekten i landskapen finns på lpa.fi/projekt.

VI HJÄLPER DIG
Vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor som gäller 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

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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