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Information om din LPA-trygghet

Frivillig LFÖPL-försäkring

ARBETSINKOMST
Pensionen och förmåner beräknas utgående från din per-
sonliga LFÖPL-arbetsinkomst. Kontrollera i början av året 
att din arbetsinkomst ligger på rätt nivå och motsvarar din 
arbetsinsats på gården. Du kan uppdatera din arbetsin-
komst genom att ta kontakt med vår kundbetjäning eller 
en LPA-ombudsman eller genom att lämna in en ansökan 
om försäkring i e-tjänsten. Kom ihåg att meddela oss när 
ditt arbete eller gårdens areal förändras.

LFÖPL-försäkringspremien 2023
Ålder  Arbetsinkomst e/år   Avgift -%

under 53 år och  under 30 041,73  13,0140
63 år fyllda  över 47 208,51  24,10

53–62 år under 30 041,73  13,8240
  över 47 208,51  25,60

Mellan 30 041,73 och 47 208,51 euro stiger försäkringsavgiften på en glidande 
skala. För den del av arbetsinkomsten som överstiger 47 208,51 är försäkrings-
avgiftsprocenten 24,10. Eftersom 53–62-åringarna har en större pensionstillväxt 
betalar de en något högre försäkringspremie.

FÖRSÄKRINGSPREMIER
Under 2023 förfaller fakturorna den 15.3, 15.6, 15.9 och 
15.12. Du kan välja att få fakturorna över försäkringspre-
mierna som e-faktura. Under perioden 1.1–30.6.2023 är 
dröjsmålsräntan för LFÖPL- och OFLA-försäkringspre-
mierna 10,5 procent.

TRYGGA DITT ARBETE
Din frivilliga LFÖPL-försäkring omfattar inte en försäkring 
mot olycksfall och yrkessjukdomar. Du kan ta ut en frivillig 
OFLA-försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdo-

mar. Parallellt med den kan du också ta ut en omfattande 
fritidsförsäkring hos oss.

TJÄNSTER SOM STÖD FÖR ARBETS-
FÖRMÅGAN
Våra tjänster för arbetsförmågan består bland annat av Må 
Bra-dagar och olika utbildningar som främjar välbefinnan-
det i arbetet och hjälper dig att orka.

Du får information om våra tjänster som stöder ar-
betsförmågan även per e-post. Observera att våra e-post-
meddelanden skickas som skyddad e-post. Förvissa dig om 
att vi har din aktuella e-postadress. Meddela din adress i 
e-tjänsten eller ring kundbetjäningen på numret 029 435 
2650.

Känner du redan till testet för bondens arbets-
förmåga? Testa din arbetsförmåga och jämför din situation 
med andra lantbruksföretagares: tykymittari.mela.fi/sv

Läs mer om tjänsterna för arbetsförmåga: lpa.fi/ 
tjanster-for-arbetsformaga och lpa.fi/evenemang

VI HJÄLPER DIG
Vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäl-
ler din LPA-trygghet. Ring oss vardagar klockan 9–16 
på numret 029 435 2650. Du får information om 
hur du når LPA-ombudsmännen på vår webbplats 
lpa.fi/kontaktinformation.

Sköt dina försäkringsärenden på nätet 
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

tykymittari.mela.fi/sv
https://www.mela.fi/sv/tjanster-for-arbetsformaga/
https://www.mela.fi/sv/tjanster-for-arbetsformaga/
https://www.mela.fi/sv/om-lpa/evenemang/
https://www.mela.fi/sv/om-lpa/kontaktinformation/
https://www.mela.fi/sv/etjanster/
https://www.mela.fi/sv/etjanster/
https://securemail.mela.fi



