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Information om din LPA-trygghet

För dig som har en 
OFLA-försäkring för arbetstid

MEDDELA ÄNDRINGAR
Det är viktigt att du meddelar eventuella ändringar i arbe-
tet så att ditt försäkringsskydd alltid är aktuellt. Ersättningar 
och förmåner är på rätt nivå när du meddelar oss eventu-
ella ändringar i arbetet eller arbetsförhållandena i god tid.

Försäkringsskyddet ska justeras till exempel när
 • arbetsmängden minskar 
 • du börjar bedriva en kompletterande lantbruksverk-
samhet 

 • du arbetar som familjemedlem och flyttar bort från 
gården.

ANSÖK OM ERSÄTTNING I GOD TID
Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller insjuknar i en 
yrkessjukdom ska du skicka oss en skadeanmälan senast 60 
dagar efter att olycksfallet inträffade. Beskriv i vilka förhållan-
den olyckan skedde, orsakerna och följderna i anmälan.

Om du behöver en betalningsförbindelse för behand-
ling av specialläkare eller långvarig medicinering ska du 
först skicka oss en skadeanmälan.

Om skadan inte är stor och du inte blir arbetsoförmö-
gen kan du meddela oss om olycksfallet genom att skicka 
ett skadeintyg till oss. Både skadeanmälan och skadeinty-
get finns tillgängliga i vår e-tjänst.

TRYGGHET UNDER FRITIDEN
De flesta olycksfall inträffar under fritiden. LPA:s olycks-
fallsförsäkring för fritiden är ett bra tillägg vid sidan om din 
olycksfallsförsäkring för arbetstiden.

OFLA-försäkringen för fritiden är förmånlig och ger ett 
mer omfattande försäkringsskydd än många privata för-
säkringar. Du får till exempel ersättning om du råkar du lpa.fi/etjanster

för ett olycksfall i samband med en hobby eller arbete 
i privata hushåll. Vårdkostnader, läkemedel och resor er-
sätts utan övre gräns.

PREMIEPROCENTERNA 2023
Försäkringspremien för den frivilliga försäkringen 
mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar är 12 
euro + 1,020 procent av årsinkomsten.
Försäkringspremien för olycksfallsförsäkringen för 
fritiden är 17 euro + 0,36 procent av årsinkomsten.

DRÖJSMÅLSRÄNTA
Under perioden 1.1–30.6.2023 är dröjsmålsräntan för 
LFÖPL- och OFLA-försäkringspremierna 10,5 procent.

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
Skicka ett meddelande till oss via e-tjänsten när du har en frå-
ga om din LPA-trygghet. Vårt svar ser du också i e-tjänsten. 

I e-tjänsten kan du behändigt lämna en skadeanmälan 
om du insjuknar eller råkar ut för en olycka. I e-tjänsten 
kan du också följa med hur handläggningen av ditt ska-
deärende framskrider. Du kan också meddela eventuella 
ändringar som gäller din försäkring i e-tjänsten.

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

https://www.mela.fi/sv/etjanster/
https://www.mela.fi/sv/etjanster/
https://securemail.mela.fi
http://lpa.fi/kontaktinformation



