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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: Januari 2023– Bulgaars – 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. 

 

 

 
 

 

Християнският здравноосигурителен фонд предлага богата гама от услуги и предимства: 
допълнително възстановяване на платени суми за лещи, помощ при пътуване, болничен транспорт, 
майчински грижи и т.н. Пълната гама от услуги ще намерите на www.cm.be/voordelen.  
Можете да се възползвате от тези услуги и предимства само, ако сте заплатили своите вноски към 
християнския здравноосигурителния фонд. 

 

Християнският здравноосигурителен фонд не прави изключение в това отношение и също като 
останалите здравноосигурителни фондове предприема мерки за събиране на просрочените вноски от 
своите членове. В случай, че не сте заплатили здравноосигурителните си вноски за период от 24 месеца, 
Вашето членство автоматично се прекратява и вече няма да  можете да се възползвате от услугите и 
предимствата, които предлага християнския здравноосигурителен фонд. В такъв случай 
християнският здравноосигурителен фонд е задължен по закон да прекрати Вашето членство. 

 

 

Период на изчакване преди ново членство към християнския здравноосигурителен фонд 
В случай, че членството Ви към християнския здравноосигурителния фонд бъде прекратено, няма да 
имате право на възстановяване на плащания  и някои услуги ще бъдат по-скъпи за Вас. Можете да се 
запишете отново едва след като са минали 24 месеца от прекратяване на членството Ви. През този 
период ще трябва да плащате вноските си към християнския здравноосигурителен фонд, без да имате 
право на възстановяване на плащанията, нито да се възползвате от по-изгодните тарифи, на които 
членовете на християнския здравно-осигурителен фонд имат право за например болничен транспорт,  
гледане на болни деца в къщи, закупуване на материали за инконтиненция и т.н. 
 
Застраховки от християнския здравноосигурителен фонд 
Членовете на християнския здравноосигурителен фонд, които имат сключени застраховки към фонда 
(“МедиКо”, “Хоститалфикс” или “Хостипалфикс Екстра), ще загубят правата си и по тези застраховки. 
Това също е част от законовите задължения на християнския здравноосигурителен фонд в случай, че 
съответният член не плаща своите здравноосигурителни вноски. Можете да възстановите правата си 
по тези застраховки едва след като са изпълнени всички условия за възстановяване на членството и 

Ако не платите навреме здравноосигурителните си вноски, 
няма да можете да се възползвате от предимствата, които 
предлага християнския здравноосигурителен фонд. Не 
допускайте да бъдете отписани от фонда поради 
пропуснати или закъснели плащания. 

Вноски към християнския здравноосигурителен фонд 
 

Плащайте навреме вноските си към 
християнския здравноосигурителен фонд  

Какво се случва, ако не заплатите дължимите здравноосигурителни 
 

 

Последствия 
 

http://www.cm.be/voordelen
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след като сте преминали през съответния период на изчакване. Премията ще бъде плащана въз основа 
на новото членство и поради тази причина е възможно тя да  е по-висока.  

Ако имате сключена застраховка “Болничен престой” към християнския здравноосигурителен фонд и 
членството Ви бъде прекратено, за Вас ще важи предходното състояние и ще трябва отново да 
преминете през периода, който се взема предвид при предходно състояние.  

Ако имате застраховка “МедиКо” и тя бъде прекратена, ще имате възможност да я подновите едва 
след като са изминали 3 години от прекратяването на членството Ви. 

 

 

При прекратяването на членството Ви в християнския здравноосигурителен фонд си запазвате правото 
на възстановяване на платени от Вас суми за здравни грижи (например възстановяване на такси, 
платени при посещение на личен лекар), но това важи само при условие, че изпълнявате условията за 
това. 

Всеки здравноосигурителен фонд може да направи справка за евентуални просрочени вноски при 
други фондове. Ако за последните 24 месеца сте били член на различни здравноосигурителни фондове, 
ще трябва да заплатите просрочените вноски и при двата фонда, преди да възстановите правата си при 
християнския здравноосигурителен фонд. 

Ако не сте заплатили дължимите вноски, християнският здравноосигурителен фонд първо ще Ви 
изпрати няколко напомняния и едва тогава ще пристъпи към прекратяване на членството Ви. Ако не 
сте плащали вноските си в продължение на 24 месеца, ще получите и последно напомняне. 

 

Полезна информация 
 


