Information om LPA-tryggheten

Du som får stipendium
HUR SER DIN ÅRLIGA ARBETSINKOMST UT?
Ditt försäkringsskydd baserar sig på den årsinkomst som beräk
nats för dig.
Årsinkomsten beräknas för hela året trots att ditt stipendiat-arbete vara en kortare tid. Av stipendiet avdras kostna
derna som godkändes i försäkringsbeslutet. Därefter relativeras
stipendiet avsett för arbete till en årsnivå.
Bland annat pensionen och nivån av olycksfallsersättningar
na som LPA betalar beräknas utgående från din arbetsinkomst.
Även andra inkomstrelaterade förmåner som FPA:s dagpen
ningar och sjukförsäkringens dagpenning baserar sig på din ar
betsinkomst. Sjukförsäkringsavgiften 2021 tas ut i den slutliga
beskattningen utgående från det LFÖPL-försäkrade stipendiet.
Närmare information om stipendiaternas försäkringsskydd
får du på lpa.fi/stipendiater.

Du kan dra av alla LPA: s försäkringsavgifter i beskattningen.
Vi meddelar dina försäkringsavgifter direkt till Skatteförvaltning
en.

TRYGGHET FÖR FRITIDEN
Du vet väl att du också kan ta en olycksfallsförsäkring för fri
tiden hos oss? Den frivilliga försäkringen för fritiden ersätter i
omfattande utsträckning skador som inträffar i samband med
hobbyer och arbeten i privata hushåll.

STÖD FÖR ARBETSFÖRMÅGAN
Vi erbjuder avgiftsfria tjänster som stöder arbetsförmågan; ut
bildningen Virtaa verkosta, personlig rådgivning, Må Bra-dagar
och ABC-utbildning i välbefinnande. Läs mer om våra tjänster
på vår webbplats och anmäl dig till evenemangen i evenemangs
kalendern lpa.fi/evenemang.

INDEXFÖRHÖJNING AV ARBETSINKOMSTEN
Arbetsinkomsterna som fortgår över årsskiftet ändras till följd
av indexjusteringen. Lönekoefficienten 2022 är 1,501 och den
höjde i början av året arbetsinkomsten med 2,46 procent. Det
ta innebär en förhöjning på cirka 491 euro vid en årsinkomst på
20 000 euro.

VI HJÄLPER DIG
Vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-trygg
heten. Du kan skicka oss meddelanden i e-tjänsten eller med
skyddad e-post på vår webbplats. Du når oss vardagar klockan
9–16 på numret 029 435 2650.

FÖRSÄKRINGSAVGIFTER
Du kan ta emot och betala dina försäkringsavgifter som e-fak
turor. Om du behöver längre betalningstid ska du kontakta vår
kundtjänst. Du kan få upp till två års betalningstid med dröjs
målsränta från och med den ursprungliga förfallodagen.
Dröjsmålsräntan för LFÖPL- och OFLA-försäkringsavgifterna
är 8 procent under tiden 1.1–30.6.2022.

Se till dina försäkringsärenden på webben

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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LPA betjänar mångsidigt

