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

 

 
 

 

A CM dispõe de um abrangente pacote de serviços e benefícios: um reembolso adicional por óculos ou 
lentes, assistência em viagem, transporte de doentes, cuidados de maternidade, etc. Consulte uma perspetiva 
geral completa em www.cm.be/voordelen. 

Pode usufruir destes serviços e benefícios, contanto que tenha em dia o pagamento da sua contribuição CM. 

 

Tal como noutros fundos de seguros de saúde, a CM será obrigada a exigir os pagamentos em atraso. Se não 
tiver pagado por um período superior a 24 meses, cessará a sua relação com os serviços e benefícios CM. 
Nesta situação, a CM será obrigada a fazer cessar a sua relação com os respetivos serviços e 
benefícios. 

 

 

Período de carência para nova adesão a serviços e benefícios CM 
Se cessar a sua conexão com a CM, deixará de ter direito a reembolsos ou determinados serviços tornar-se-
ão mais caros. É possível reativar a sua adesão, mas terá de cumprir um período de carência de 24 meses. 
Durante esse período terá de efetuar o pagamento da contribuição CM sem que tenha direito a reembolsos ou 
a tarifas reduzidas para os membros CM de serviços, como o transporte de doentes, babysitting de crianças 
doentes, aquisição de material para incontinência… 
 
Adesão a seguros CM 
Os membros da CM que tenham ligação a seguros CM (CM-MediKo Plan, CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix 
ou CM-Hospitaalfix Extra) perderão também essa conexão. Esta é uma obrigação legal para a CM no caso 
de não pagamento da contribuição CM. No caso dos seguros CM só poderá voltar a ativá-los depois de estarem 
cumpridos todos os requisitos dos mesmos e de ter decorrido um novo período de carência. O prémio será 
determinado com base na nova adesão e, por isso, poderá ser mais elevado.  

Para o CM-Hospitaalplan, volta a aplicar-se o estado de pré-existências, pelo que terá de decorrer novamente 
um período de carência onde se tenha em consideração uma eventual condição pré-existente ou uma gravidez.  

Só é possível voltar a aderir ao CM-MediKo Plan 3 anos após término da relação anterior. 

 

Se não pagar a contribuição CM dentro do prazo, não poderá 
ser considerado para este pacote. Deixará de ter direito aos 
serviços e benefícios da CM. Por isto, pague dentro do prazo e 
evite ficar de fora! 

Contribuição CM 
 

Pague a sua contribuição CM 
   

E se não pagar a contribuição CM? 
 

Consequências 
 

http://www.cm.be/voordelen
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Em caso de cessação da relação com os serviços e benefícios da CM, manterá o direito ao reembolso de 
cuidados de saúde (por exemplo, reembolso de consulta no médico de clínica geral), contanto que esteja em 
dia no cumprimento das suas obrigações. 

Serão verificadas as contribuições em atraso em todos os fundos de seguros de saúde. Se aderiu por um 
período de 24 meses a vários fundos de seguro de saúde, todos os pagamentos em atraso devem estar pagos 
antes de poder voltar a usufruir dos serviços e benefícios da CM. 

Se não tiver os pagamentos das contribuições CM em dia, receberá diversos lembretes antes de a CM 
proceder ao cancelamento da sua adesão. Prestes a atingir os 24 meses, receberá um último aviso. 

 

É bom saber 
 


