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 د) في الوقت المحدCMدفع مساھمتك في التأمین الصحي ( ) في الو CMدفع مساھمتك في التأمین الصحي (

‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: Januari 2023 – Arabisch – Betaal je CM-bijdrage op tijd 

Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 
 

 

التأمین الصحي ( العدسات،  الخدمات والمزایا) حزمة شاملة من  CMلدى  أو  بالنظارات  المتعلقة  التكالیف اإلضافیة  : رد 
  الموقع اإللكتروني االطالع على النظرة العامة الكاملة على ومساعدة السفر، ونقل المرضى، ورعایة األمومة، إلخ. ویمكن 

www.cm.be/voordelen  . 
 ). CMیمكنك استخدام جمیع ھذه الخدمات والمزایا بشرط تحدیث وضع مدفوعات مساھمتك في التأمین الصحي ( 

 

) الصحي  التأمین  شركة  على  یتعین  األخرى،  الوطنیة  الصحي  التأمین  صنادیق  سائر  مع  الحال  ھو  متابعة  CMكما   (
في ھذه  شھر، فسیتم إلغاء تغطیة جمیع خدمات ومزایا التأمین الصحي.    24إذا لم تدفع مساھمتك على مدى  والمتأخرات.  

 ) ملزمة قانونًا بإنھاء تغطیتك فیما یتعلق بالخدمات والمزایا. CMالحالة، تكون شركة التأمین الصحي (

 

 

 ) CMالتأمین الصحي (فترة انتظار للتغطیة المتجددة لخدمات ومزایا 
)، لن یحق لك استرداد األموال، وستصبح بعض الخدمات أكثر  CMبمجرد إلغاء تغطیة خدمات ومزایا التأمین الصحي (

سیكون علیك دفع مساھمة  و شھًرا لتجدید التغطیة الخاصة بك. خالل ھذه الفترة،    24ستضطر إلى االنتظار لمدة  وتكلفة.  
في استرداد أو خفض أسعار المساھم في التأمین الصحي مقابل بعض الخدمات مثل نقل    ) دون أي حقCMالتأمین الصحي (

 المرضى، والرعایة المنزلیة لألطفال المرضى، وشراء منتجات سلس البول، وما إلى ذلك. 
 

 ) CMالتغطیة اإلضافیة مع خدمات التأمین الصحي (
) الصحي  التأمین  التأمCMمساھمو  بخدمات  تغطیتھم  تم  الذین  الصحي)  -CMأو    CM-MediKo(خطط    المختلفة  ین 

Hospitaalplan    أوCM-Hospitaalfix    أوCM-Hospitaalfix    (ھذا  و  ا تغطیتھم لھذه الخطط.سوف یفقدون أیضً اإلضافیة
لن تتمكن من إعادة التغطیة التأمینیة  ف) في حالة عدم دفع مساھمة التأمین الصحي. CMالتزام قانوني على التأمین الصحي (
 ) الصحي  التأمین  لدى  بك  أیضً CMالخاصة  الشروط، وستحتاج  كافة  استیفاء  بعد  إال  االنتظار  )  فترة  الموافقة على  إلى  ا 

 لتالي قد تكون المساھمات أعلى.  سیتم تحدید قسط التأمین على أساس التغطیة الجدیدة الخاصة بك، وباوالجدیدة.  

قة، وبالتالي فإن فترة  ، سیتم تطبیق بند الحاالت المسّب )CM-Hospitaalplanلخطة التأمین الصحي للمستشفیات (بالنسبة  
 قة أو حاالت الحمل ستبدأ من جدید.  االنتظار الخاصة بالحاالت المسّب 

سنوات من    3فقط بعد    ) CM-MediKo Planین الصحي میدیكو (خطة التأمإعادة التغطیة الجدیدة الخاصة بك مع    یحق لك 
 إنھاء التغطیة السابقة. 

 

 

) في الوقت  CMإذا لم تدفع مساھمتك في التأمین الصحي (
لن یكون لك  والمحدد، سیتم تعلیق اشتراكك في ھذه الباقة. 

مزایا من  وأفي الحصول على أي خدمات ذلك الحق بعد 
   ).CMالتأمین الصحي (

 تأكد من الدفع في الوقت المحدد لتجنب خطوة التعلیق.
 

 )CMمساھمة التأمین الصحي (
 

 ) في الوقت المحددCMدفع مساھمتك في التأمین الصحي (

 )؟CMالتأمین الصحي (ماذا لو لم تدفع مساھمتك في  
 

 العواقب 
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(على    استرداد تكالیف الرعایة الصحیة بالحق في    تحتفظ )،  CMفي حالة إنھاء تغطیتك بخدمات ومزایا التأمین الصحي (
 سبیل المثال، االسترداد بعد استشارة ممارس عام)، شریطة أن تكون قد أوفیت بالتزاماتك.

إذا كنت مساھًما في عدد  و  مع جمیع شركات التأمین الصحي الوطنیة. یتم تبادل المعلومات الخاصة باالشتراكات المتأخرة  
المتأخرات لجمیع شركات التأمین الصحي الوطنیة  د  سدایجب  فشھًرا،    24من شركات التأمین الصحي الوطنیة خالل فترة  

 ). CMقبل أن تصبح مرة أخرى مؤھالً للحصول على خدمات ومزایا التأمین الصحي (

التأمین الصحي  إدارة  مساھماتھم في التأمین الصحي عدة رسائل تذكیریة قبل أن تتخذ  سداد  المتأخرون في  المشاركون  سیتلقى  
)CM .رسالة تذكیر نھائیة سیتم إرسال شھًرا،   24عندما تصل فترة التأخیر إلى و) إجراء إلغاء تغطیتھم . 

 

 ما الذي تحتاج إلى معرفتھ 
 


