Vertaling

CM katkı payını zamanında ödeyin
Eğer CM katkı payı zamanında ödenmezse, bu paket için askıya
alınacaksınız. Bu durumda CM hizmetleri ve avantajlarından
yararlanamazsınız. Zamanında ödeme yaparak iptali önleyiniz.

CM-katkı payı
CM’nin geniş bir hizmet ve avantaj paketi vardır: gözlük veya lens, seyahat yardımı, hasta nakli, doğum bakımı
vb. için ekstra bir geri ödeme. Detaylı bilgilendirmeyi www.cm.be/voordelen sayfasında bulabilirsiniz.
CM katkı payının ödenmesi şartıyla ilgili hizmet ve avantajlardan yararlanabilirsiniz.

CM-katkı payını ödemezseniz ne olur?
Diğer sağlık sigortaları gibi CM de vadesi geçmiş ödemelerde işlem yapmakla yükümlüdür. Eğer CM katkı payını
24 aylık bir süre (2019’dan beri) içinde ödemezseniz, CM hizmet ve avantajlarından yararlanma hakkınız
durdurulacaktır. Bu durumda CM, yasal olarak hizmet ve avantajlarla olan ilginizi sonlandırmak
zorundadır.

Sonuçlar
CM hizmet ve avantajları için yeni katılımı bekleme süresi
CM hizmet ve avantajlarıyla ilişiğiniz sonlandığında, artık geri ödeme hakkınız olmayacak veya belirli hizmetler
daha pahalı hale gelecektir. Yeniden kabulünüz mümkündür, ancak 24 aylık bir bekleme süreniz vardır. Bu süre
içinde geri ödeme hakkı veya hasta nakli, hasta çocuklar için ev bakımı, inkontinans malzeme alımı gibi
hizmetlerde CM-üyeleri için geçerli düşük tarifeler olmaksızın CM katkı payını ödemelisiniz …
CM sigortalarına giriş
CM sigortalarına sahip (CM-MediKo Plan, CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix ya da CMHospitaalfix Extra) CM üyeleri de bu sigorta ilişiklerini kaybedebilirler. CM katkı payının
ödenmemesi durumunda bu, CM için yasal bir zorunluluktur. Tüm sigorta koşullarını yerine
getirdikten ve yeni bekleme süresinden geçtikten sonra, CM sigortalarına geri kabul edilirsiniz.
Prim, yeni kabul temelinde belirlenecektir ve daha yüksek olması mümkündür.
CM-Hospitaalplan için önceden var olan durum tekrar geçerlidir, yani önceden var olan bir
rahatsızlığın veya hamileliğin dikkate alındığı dönem tekrar geçirilmelidir.
CM-MediKo Plan’ına yeniden katılım, öncekinin durdurulmasından 3 yıl sonra mümkün olacaktır.
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Yararlı bilgiler
CM hizmet ve avantajları için katılımın sonlandırılması durumunda buna uygun olmanız koşuluyla,
sağlık bakımı geri ödeme (örneğin doktora danıştıktan sonra geri ödeme) hakkınız korunur.
Gecikmiş primlere, sağlık sigortası fonları üzerinden bakılacaktır. 24 aylık bir dönemde farklı sağlık
sigortalarına katılmışsanız, bu durumda her iki sigortanın gecikmiş primleri, yeniden CM hizmet ve
avantajları hakkına sahip olmadan önce ödenmelidir.
CM katkı payında düzensiz ödemeleri olan herkes, CM’nin iştirağı sonlandırmasından önce farklı hatırlatmalar
alacaktır. Gecikmiş ödemeleriniz neredeyse 24 aylık olduğunda, son bir ihtar alırsınız.
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