
CM, ваш фонд із надання медичних послуг

Послуги та компенсації, 2022 рік

Вирахуйте свою економію на витратах
Перейдіть за посиланням www.mijncmvoordeel.be,  
щоб дізнатися, як компанія CM може змінити ситуацію.

Докладніше про всі послуги  
та компенсації від компанії CM
www.cm.be/voordelen

Контакти
 •  Офіс компанії CM у своїй країні: 

www.cm.be/selfservice
 •  Є питання?  

www.cm.be/contact

Додаток My CM
За допомогою додатка My CM можна легко відстежувати повернення 
коштів та надсилати запит на компенсації або «жовті наліпки» від компанії 
CM. Завантажте додаток та дізнайтеся про всі можливості. Докладніше за 
посиланням www.cm.be/mijncm-app.

Госпіталізація та відновлення

Нетермінове транспортування пацієнтів
Вам призначено госпіталізацію? Вам потрібна хіміотерапія чи променева 
терапія? Або лікування нирки за допомогою діалізу? Телефонуйте за 
номером 078 15 95 95 або відвідайте сайт www.mutas.be/lis для 
отримання якісного та доступного транспорту.

Компенсація за госпіталізацію
Учасники програми CM, які не отримують відшкодування лікарняних 
рахунків, можуть розраховувати на компенсацію певних витрат під час 
перебування в лікарні. Хочете уникнути високих рахунків за лікування 
в майбутньому? Підпишіться на CM-Hospitaalplan. Докладнішу інформацію 
наведено на сайті www.cm.be/verzekeringen.

Остеопатія та хіропрактика
Отримайте до 50 євро на календарний рік за п’ять процедур. 

Центри реабілітації CM
Необхідно відновити сили після госпіталізації чи хвороби? 
Ви можете перебувати в центрах реабілітації компанії CM:
 • Ter Duinen у Nieuwpoort;
   • Hooidonk у Zandhoven;
 • Domaine de Nivezé у Spa.
Компанія CM відшкодує частину витрат.

Догляд на дому з компанією CM

Гігієнічні товари для нетримання
Відшкодування сумою 30  % на покупку товарів для нетримання 
в  магазині товарів для догляду на дому Goed, в аптеці Goed або  
в інтернет-магазині Goed.

Лінія підтримки
Якщо ви раптом зіткнулися з хворобою, інвалідністю або обмеженням, 
ви можете не знати, куди звернутися. Оператори лінії підтримки (Zorglijn) 
завжди готові відгукнутися на ваш виклик. Докладнішу інформацію 
наведено на сайті www.cm.be/zorglijn. 

CM-Mobile
Потрібен транспорт, щоб дістатися на прийом або медичну консультацію? 
Волонтери CM-Mobile доставлять вас до місця призначення. Ви сплачуєте 
адміністративний збір сумою 1,50  євро за поїздку плюс 0,3707  євро за 
кілометр (індексація 1 липня 2022 року).

Знижка від компанії Goed: у магазині товарів для 
догляду на дому, аптеці та службі прокату.
Ви купуєте або орендуєте допоміжні товари або обладнання для догляду на 

дому за спеціальною ціною. Максимальна сума орендної плати становить 
170 євро на календарний рік. Отримайте знижку від 10 до 35 % на покупку. 
Знайдіть найближчий до вас магазин товарів для догляду на дому або аптеку 
Goed на сайті www.goed.be. 

Поради з ергономічного влаштування побуту
Ця безкоштовна послуга включає поради щодо технологічних модифікацій, 
змін у вашій оселі, запобігання падінням та використання ресурсів. 
Для цього ви можете звернутися до соціальної служби компанії CM  
у своєму регіоні.

Персональна сигналізація
Хочете жити самостійно, вдома і водночас відчувати себе в безпеці? Без 
проблем – з персональною сигналізацією. Компанія CM надає знижку тим, 
хто має VT*, на оренду персональної сигналізації через компанію Gerust. 
Докладнішу інформацію наведено на сайті www.cm.be/personenalarm

Догляд у нічний час
До 1500 євро за календарний рік, якщо ви користуєтеся послугами нічного 
догляду від офіційного постачальника послуг нічного догляду.

Догляд у денний час
Відшкодування сумою 5 євро на день, до 500 євро на рік, за послуги офіційного 
закладу з денного догляду.

Короткотривале перебування
Відшкодування сумою до 420  євро за календарний рік за перебування 
в офіційному закладі короткотривалого перебування.

Термінова організація догляду на дому
Потребуєте терміновий догляд на дому, але не знаєте до кого звернутися за 
допомогою? Ми можемо допомогти вам знайти прийнятне рішення. 
Докладнішу інформацію наведено на сайті www.cm.be/dringendethuiszorg.

Няня для дому від компанії CM
Послуги денної та нічної няні за 2,80 євро за годину. Ця послуга від волонтерів 
призначена для хронічно хворих, людей похилого віку чи інвалідів.

Послуги компанії CM

Послуги соціальної служби
Якщо ви раптом зіткнулися з хворобою, інвалідністю або обмеженням, ви 
можете не знати, куди звернутися. Ця служба надає інформацію, полегшує 
догляд на дому та надає підтримку в разі тривалого догляду. Доступ до служби 
можна отримати через лінію підтримки за посиланням www.cm.be/zorglijn.

Адвокатська служба
Безкоштовна інформація, консультації та юридична допомога у вирішенні 
суперечок щодо медичних рахунків (неправильні лікарняні рахунки) або 
надмірно високих витрат.

Пенсійне обслуговування
Пенсія не за горами, і ви маєте запитання? Ви можете звернутися до служби 
для отримання інформації, консультацій та посередництва.

Медичне страхування CM

Медичні витрати з госпіталізацією або без неї незабаром можуть зрости. 
Страхування CM  – найкращий спосіб захистити себе від високих рахунків за 
медичне обслуговування.

З госпіталізацією: CM-Hospitaalplan
Доступна страховка, яка покриває госпіталізацію та конкретні серйозні 
захворювання. Приєднуйтеся зараз: від 4,22 євро на місяць за особу. 

Без госпіталізації: план CM-MediKo
Захист від високих медичних витрат, зокрема на окуляри та контактні лінзи, 
ортодонтичне лікування та (часткове) відшкодування витрат пацієнтам. 
Приєднуйтеся зараз: від 12,57 євро на місяць за особу.

Чи знали ви, що...
За допомогою додатка My CM можна оформити медичне страхування 
CM, ознайомитися з інформацією про страхування та заповнити звіт 
про госпіталізацію.

Докладніше про особливості продукту, обмеження, процедуру подання 
скарг, основні інформаційні документи та іншу (перед)контрактну 
інформацію можна знайти за посиланням www.cm.be/verzekeringen. 
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Членський внесок компанії CM**

Членський внесок компанії CM цього року становить 8,33  євро на місяць 
(99,96 євро на рік).

Маєте скарги?

Повідомте нам, перейшовши за посиланням www.cm.be/klachten, 
або зверніться до співробітників компанії CM. Ваш відгук допоможе нам 
покращити наші послуги. Ми гарантуємо, що ви отримаєте першу відповідь 
протягом семи днів, а вашу скаргу буде розглянуто протягом 30 днів. 

Ця публікація має виключно інформаційний характер. У разі виникнення сумнівів або суперечок застосовуються 
правила компанії фонду медичного страхування. Переваги медичних додатків та психологічної підтримки підлягають 
затвердженню Наглядовою службою медичного страхування. Докладніше: www.cm.be/statuten.

Акції діють з 1 січня до 31 грудня 2022 року.

Страховий продукт надається страховою компанією MOB verzekeringen CM Vlaanderen, що розташовується в Брюсселі, 
є затвердженим за кодовим номером 150/01 і включає галузь 2 «захворювання». Реєстраційний номер компанії 
0851.601.503. У разі виникнення суперечок застосовуються загальні умови й положення. Їх наведено за посиланням 
www.cm.be/verzekeringen.



НОВИНКИ 2022 РОКУ

НОВИНКА!

Вагітність і пологи

Skoebidoe
Інформацію для молодих батьків від вагітності до садочку можна знайти за 
посиланням www.cm.be/skoebidoe. 

Сонцезахисні заслінки CM
У разі реєстрації своєї дитини в компанії CM ви отримаєте дві зручні фірмові 
сонцезахисні заслінки CM для автомобіля.

Ведення вагітності
До 150  євро на особу за ведення вагітності (починаючи від трьох місяців перед 
пологами до трьох місяців після народження дитини).

Подарунок для дитини від компанії CM
Після народження, всиновлення або довготривалого патронажного виховання 
кожному з батьків пропонується вибрати один із цих подарунків:
   • бонус сумою 130 євро на одного з батьків;
   •  ваучер на суму 180 євро на одного з батьків, що поширюється на весь спектр 

послуг для немовлят і дітей у магазинах DreamLand та Dreambaby. Також 
поширюється на підгузки та молочні суміші (крім формули для немовлят від 
0 до 6 місяців) у магазинах Dreambaby.

Дитяче обладнання в позику
У магазині товарів для догляду на дому Goed можна взяти в користування 
молоковідсмоктувач, ваги або аерозольний інгалятор за зниженою ціною. 
Учасники з VT* можуть взяти в користування все вищезазначене безкоштовно на 
період до 3 місяців поспіль.

Плата за відвідування для дітей
Плата за відвідування лікаря для дітей віком до шести років відшкодовується 
в повному обсязі без утримання вступного внеску.

Масаж для немовлят
Безкоштовний сеанс масажу вартістю 10 євро.

Няня для хворих дітей
Ми організуємо догляд няні за хворою дитиною вдома, за спеціальним тарифом 
5 євро на годину (1,75 євро з VT*). Замовити послуги няні можна за посиланням 
www.cm.be/skoebidoe-oppas або за номером 078 05 01 09.

Діти та підлітки

Логопедія
Відшкодування сумою 10 євро за сеанс (15 євро для VT*) за щонайбільше:
 • 40 сеансів для дітей та підлітків віком до 18 років;
 • 10 сеансів для дорослих. 

Teleblok
Стрес під час навчання? На сайті www.teleblock.be студенти знайдуть поради 
або матимуть змогу виговоритися за допомогою чату.

Дозвілля та свята

Спортивні та молодіжні табори, ігрові центри та заняття 
під відкритим небом
Діти та молодь можуть отримати відшкодування сумою 5  євро (2,50  євро за 
ігрові сеанси) за день участі, до 100 євро за календарний рік.

Членські внески до спортивних клубів
Отримайте знижку до 15  євро на календарний рік на членські внески до 
визнаних спортивних клубів.

Допомога від компанії CM під час подорожей
Цілодобова допомога та підтримка в Європі та Середземноморському регіоні. 
До дітей, що мають право на допомогу на дітей, автоматично застосовуються 
послуги підтримки в усьому світі. 
Зверніться до компанії MUTAS за номером +32 2 272 09 00.

Kazou 
Чудові вихідні для молоді за привабливими цінами від компанії CM:
 • знижка до 25 євро за ніч;
 • знижка до 35 євро за ніч у Massembre;
   •  знижка до 40  євро за ніч під час канікул JOMBA для дітей та молоді 

з обмеженими можливостями. 
Докладніше див. за посиланням www.kazou.be.

Intersoc
Бажаєте провести сімейну відпустку? Без проблем  – з Intersoc. Компанія 
Intersoc пропонує варіанти літнього та зимового відпочинку в Європі для всієї 
родини. Для дітей до шести років відпочинок не під час шкільних канікул 
є  безкоштовним. також компанія організовує піші прогулянки та культурні 
свята для дорослих. Перегляньте пропозицію на сайті www.intersoc.be.

OKRA
Пропозиція для людей віком від 55 років – живіть активним життям і відкрийте 
для себе світ фітнесу. Компанія CM забезпечує одноразове повернення коштів 
сумою 10 євро або 20 євро (VT*) для першої сплати членського внеску OKRA. 
Дізнайтеся про варіанти відпочинку на сайті www.okra.be.

Samana
Індивідуальні заходи та відпустки для хронічно хворих і літніх людей. 
Отримайте всю необхідну інформацію на сайті: www.samana.be. 

Здоровий спосіб життя

Академія здоров’я CM 
Знижки для учасників на надійні інформаційні наради, вебінари, семінари та 
курси. Дізнайтеся про повний спектр послуг на сайті www.cm.be/agenda.

Дієтичні поради та рекомендації щодо схуднення
Здорове харчування сприяє здоров’ю організму. Потрібні поради щодо 
здорової їжі? Отримайте до 40 євро за принаймні чотири сеанси.

Групова програма для розладів харчової поведінки 
та ожиріння
Якщо ви страждаєте ожирінням або розладом харчової поведінки 
(анорексія, булімія або переїдання) і дотримуєтеся групової програми, 
то отримаєте відшкодування до 250 євро (300 євро з VT*).

Терапія сном
Якщо ви страждаєте від хронічного безсоння й дотримуєтеся програми 
групової гігієни сну, то отримаєте відшкодування сумою до 150 євро.

Засоби допомоги для припинення куріння
Відвідуєте лікаря з приводу припинення куріння? Отримайте до 50 євро на 
покупку пластирів, таблеток, жувальної гумки, інгалятора тощо. 

Вакцинація
Отримайте до 15 євро на календарний рік (на вакцинації від захворювань, 
як-от пневмококова інфекція, грип, менінгококова інфекція групи B та ВПЛ 
і щеплення для туристичних поїздок для молоді). З 2022 року** також від 
ротавірусу для немовлят до 6 місяців та від вірусу ВПЛ для всіх осіб віком від 
12 до 26 років та для осіб з ослабленим імунітетом (без вікових обмежень).

Догляд за ногами для діабетиків
Вам буде відшкодовано до 20 євро на рік за 4 процедури педикюру в салоні 
або в ліцензованого ортопеда.

Компенсація стоматологічних послуг від компанії CM 
на суму до 1050 євро
Стосовно ортодонтії молоді люди отримають грошову допомогу сумою 
до 1050  євро додатково до відшкодування через програму медичного 
страхування за ортодонтичне лікування, що було розпочато 1 січня 2021 року. 
За зубні протези без відшкодування з програми обов’язкового медичного 
страхування ви отримаєте виплату до 1050 євро за два календарні роки.
Ця компенсації включена до вашого членського внеску.
Докладнішу інформацію наведено на сайті www.cm.be/tandvoordeel.

Консультант із медичного обслуговування компанії CM
Маєте питання про здоров’я або якість життя? Запишіться на прийом 
до консультанта з медичного обслуговування компанії CM. Докладнішу 
інформацію наведено за посиланням www.cm.be/gezondheidsconsulent.

Належний зір і слух

Центри слуху Goed
Учасники програми CM отримають знижку 10  % в усіх центрах слуху 
«Goed hoorcentra». Це місце, куди можна звернутися для отримання 
поради, придбання й обслуговування слухових апаратів і виготовлених на 
замовлення вушних затичок.

Окуляри та контактні лінзи
 •  Молоді люди віком до 18 років отримують відшкодування до 50 євро за 

календарний рік.
 • Дорослі: до 40 євро за календарний рік.

Лазерне лікування та імплантація інтраокулярної лінзи
Компанія CM відшкодує до 200  євро (100  євро на одне око) після 
цієї процедури.

Психологічна підтримка
Компанія CM надає до 24 сеансів психологічної підтримки.
   •  Молодь отримує до 720 євро за 24 сеанси (1080 євро з VT*).
   •  Дорослі отримують до 240 євро за 24 сеанси (360 євро з VT*).
 
З 2022 року** ви також маєте право на відшкодування за:
   • комплексну цифрову терапію;
   • надання терапії першої лінії (направлення не потрібне);
   •  послуги клінічного психолога, клінічного лікувального педагога 

чи психотерапевта.

Умови наведено за посиланням www.cm.be/psychologische-zorg.

BloomUp
Потрібно знайти професійного слухача за кілька кліків? Скористайтеся 
цифровою платформою BloomUp, щоб зв’язатися онлайн із психологом 
або психотерапевтом усього за сім днів. Компанія CM організує виплату 
відшкодування. 
www.bloomup.org/cm

Відшкодування за користування медичними додатками 

Бажаєте керувати станом власного здоров’я? З 2022  року** компанія CM 
виплачує 20 євро на рік за витрати на медичні додатки.
www.cm.be/medische-apps

* VT: підвищена компенсація [Verhoogde tegemoetkoming (VT)]
** Залежить від схвалення Наглядовою службою медичного страхування.


