Betaal je CM-bijdrage op tijd
Als je de CM-bijdrage niet tijdig betaalt, zal je voor dit pakket
geschorst worden. Je hebt dan geen recht meer op de CMdiensten en -voordelen. Betaal dus tijdig en vermijd afsluiting.

CM-bijdrage
CM heeft een uitgebreid pakket diensten en voordelen: een extra terugbetaling voor brillen of lenzen,
reisbijstand, ziekenvervoer, kraamzorg enz. Het volledige overzicht vind je op www.cm.be/voordelen.
Op deze diensten en voordelen kun je beroep doen op voorwaarde dat je in orde bent met de betaling van de
CM-bijdrage.

Wat als je de CM-bijdrage niet betaalt?
Net als andere ziekenfondsen is CM verplicht om gevolg te geven aan achterstallige betalingen. Als je de CMbijdrage over een periode van 24 maanden niet betaalt (sedert 2019) dan stopt je aansluiting bij de CM-diensten
en -voordelen. CM is in deze situatie wettelijk verplicht om je aansluiting te beëindigen bij de diensten
en voordelen.

Gevolgen
Wachttijd nieuwe aansluiting CM-diensten en -voordelen
Wanneer je aansluiting bij de CM-diensten en -voordelen is beëindigd, heb je geen recht meer op
terugbetalingen of zullen bepaalde diensten duurder worden. Een nieuwe aansluiting is mogelijk maar dan moet
je een wachttijd van 24 maanden doorlopen. In die periode moet je de CM-bijdrage betalen zonder dat er recht
is op terugbetalingen of de verlaagde tarieven voor CM-leden bij diensten zoals ziekenvervoer, thuisoppas zieke
kinderen, aankoop incontinentiemateriaal …
Aansluitingen bij CM-verzekeringen
CM-leden die aangesloten zijn bij CM-verzekeringen (CM-MediKo Plan, CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix of
CM-Hospitaalfix Extra) zullen ook deze aansluiting verliezen. Ook dit is een wettelijke verplichting voor CM
bij niet-betaling van de CM-bijdrage. Bij CM-verzekeringen kun je pas terug aansluiten nadat aan alle
aansluitingsvoorwaarden is voldaan en je moet nieuwe wachttijden doorlopen. De premie zal bepaald worden
op basis van de nieuwe aansluiting en is daardoor mogelijk ook hoger.
Voor het CM-Hospitaalplan is de voorafbestaande toestand opnieuw van toepassing, de periode waarin
rekening wordt gehouden met een voorafbestaande aandoening of zwangerschap zal dus opnieuw doorlopen
moeten worden.
Opnieuw aansluiten bij het CM-MediKo Plan is pas mogelijk 3 jaar na stopzetting van de vorige aansluiting.

‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’.
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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.

Goed om te weten
Bij beëindiging van de aansluiting voor de CM-diensten en -voordelen behoud je wel het recht op terugbetaling
van gezondheidszorg (bijvoorbeeld de terugbetaling na een raadpleging bij de huisarts), op voorwaarde dat
je hiervoor in regel bent.
Achterstallige bijdragen worden over de ziekenfondsen heen bekeken. Als je in een periode van 24 maanden
aangesloten was bij verschillende ziekenfondsen dan moeten achterstallen bij beide ziekenfondsen betaald
worden voordat er opnieuw recht op de CM-diensten en -voordelen kan zijn.
Wie niet in orde is met de betaling van de CM-bijdrage ontvangt verschillende herinneringen vooraleer CM zal
overgaan tot het beëindigen van de aansluiting. Wanneer je bijna de 24 maanden van achterstallen bereikt,
ontvang je een laatste aanmaning.
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