
Information om din LPA-trygghet

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 
lämna in en ansökan om försäkring i vår e-tjänst. Kom ihåg att 
meddela oss om det sker förändringar i ditt arbete eller om 
gårdsarealen ändras.

LFÖPL-försäkringspremien år 2022
Ålder  Arbetsinkomst e/år    Avgift -%

under 53 år och  under 28 942,64  13,0140
63 år fyllda  över 45 481,37  24,10

53–62 år  under 28 942,64  13,8240
  över 45 481,37  25,60

Försäkringsavgiften höjs på en glidande skala mellan 28 942,64 och 45 481,37 euro. 
För den del av arbetsinkomsten som överskrider 45 481,37 euro är försäkringspro
centen 24,10. Till följd av den större intjänade pensionen är försäkringsavgiften för dig 
som är 53–62 år en aning högre.

Grupplivsförsäkringsavgiften är 15,00 euro. Avgiften för den obligatoriska försäkringen 
för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom är 12,00 euro + 0,85 % av LFÖPLarbets
inkomsten.

FÖRSÄKRINGSAVGIFTER
Fakturornas förfallodagar 2022 är 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12. 
Du kan få dina försäkringsfakturor som e-fakturor.

Om du behöver betalningstid ska du kontakta vår kundtjänst. 
Du kan få upp till två års betalningstid med dröjsmålsränta för 
din faktura räknat från och med den ursprungliga förfallodagen.
Dröjsmålsräntan för LFÖPL- och OFLA-försäkringsavgifterna är 
8 procent under tiden 1.1–30.6.2022.

E-POST OM TJÄNSTER 
FÖR ARBETSFÖRMÅGAN
Vi effektiverar vår information till kunderna och i fortsättning-
en får du information om våra tjänster för arbetsförmågan även 
med skyddad e-post. Om du vill ha meddelanden per e-post ska 
du förvissa dig om att vi har din aktuella e-postadress. Du kan 
meddela oss din e-postadress i e-tjänsten eller genom att ringa 
vår kundtjänst på numret 029 435 2650. Våra tjänster för arbets-
förmågan omfattar till exempel Må Bra-dagar, ABC-utbildningar 
i välbefinnande, kamratstödgrupper och webbseminarier.

TA HAND OM BONDEN
Projektet Ta hand om bonden hjälper dig kostnadsfritt och kon-
fidentiellt på låg tröskel när du oroar dig för hur du ska orka och 
hur dina krafter ska räcka till. Du hittar kontaktinformationen till 
medarbetaren i ditt område på lpa.fi/projekt.

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 webbplats 
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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