
Information om din LPA-trygghet

För dig som är befriad från 
LFÖPL-försäkringen

FORTSÄTTER DU ATT ODLA?
Du har fått befrielse från skyldigheten att ta en LFÖPL-försäk-
ringen före 2002.

Befrielsen från skyldigheten att ta en försäkring innebär att 
din försäkring fortsättningsvis är i kraft men du är befriad från 
betalningsskyldigheten och du tjänar inte in pension genom ditt 
lantbruksarbete. 

Din befrielse från betalningsskyldigheten kan fortsätta om 
du fortfarande huvudsakligen arbetar utanför gården och ditt 
lantbruksarbete fortgår.

Meddela oss
 • om du har slutat din odling. Din försäkring upphör helt 
om du inte längre är lantbruksföretagare eller om du inte  
arbetar inom lantbruket.

 • om du har övergått till att vara huvudsaklig lantbruksföreta-
gare. Då uppfylls inte längre förutsättningarna för befrielse.

 • när du går i ålderspension.

PENSIONSTRYGGHET
Om du vill tjäna in pension även i ditt lantbruksarbete kan du 
ansöka om att befrielsen ska upphöra. Observera emellertid att 
om din befrielse upphör så kan du inte längre ta i bruk den igen. 
Kontakta en LPA-ombudsman om du vill avsluta din befrielse 
och börja tjäna in pension i ditt lantbruksarbete.

OLYCKSFALLSSKYDD
Trots att du inte har en LFÖPL-försäkring kan du teckna en 
frivillig försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar hos LPA. 
Försäkringen är förmånlig och ersätter olycksfall som inträffar i 
arbetet och yrkessjukdomar som beror på arbetet.

Vid sidan om försäkringen för arbetstiden kan du också ta 
en olycksfallsförsäkring för fritiden. Den ersätter vid olycksfall 
som inträffar till exempel i samband med hobbyer och arbete 
i privata hushåll. Läs mer om försäkringarna för arbetstid och 
fritid på lpa.fi.

VI HJÄLPER DIG
Vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor om din LPA-trygghet.  
Du når oss vardagar klockan 9–16 på numret 029 435 2650.  
LPA-ombudsmännens kontaktuppgifter hittar du på vår webb-
plats lpa.fi/kontaktinformation.

Se till dina försäkringsärenden på webben 

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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