CM-verzekeringen

CM-MediKo Plan

Al je verzekeringen onder één dak!
Gezondheidszorgen kosten veel geld.
Om deze kosten te drukken, kies je best voor een maximale
bescherming.

Je bescherming voor grote én kleine medische kosten buiten een ziekenhuisopname.

Een negenvoudige waarborg

REMGELD: ALGEMEEN
CM-verzekeringen
Verplichte
ziekteverzekering

CM-diensten en voordelen

• CM-MediKo Plan
• CM-Hospitaalplan
• CM-Hospitaalfix of
CM-Hospitaalfix Extra

=
Maximale bescherming
TIP:

Bij CM verzekeren we je,
we verzekeren je dat je bij ons past.
Dat je bij ons goed zit. Op je gemak.
We verzekeren je dat jouw zorg onze zorg is.
Én dat we die graag voor onze rekening nemen.
We verzekeren je dat we altijd voor je klaar staan.
Dat we er zijn van ziekenhuis tot
zo-nu-kan-ik-alles-weer-zelf.
We verzekeren je dat je van piepjong tot stokoud,
van sportfanaat tot zetelhanger, van ziek tot gezond,
bij ons welkom bent. We verzekeren je dat je met
onze verzekeringen vollenbak voluit kunt leven.
CM. We verzekeren je.

Vana
12,37 p f
maander

€

Voordelen op een rijtje
• Iedereen welkom, ongeacht leeftijd of voorafbestaande toestand.

• Tegemoetkoming van 75% van het remgeld voor prestaties door artsen, specialisten,
tandartsen, kinesisten, logopedisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners.
• Tot 1.500 euro per jaar. Er is een franchise van 30 euro per jaar per verzekerde.
• Komt bij de waarborgen orthodontie, parodontologie en bevallingsforfait bovenop de
maximale tegemoetkomingen.

ORTHODONTIE VOOR
KINDEREN EN VOLWASSENEN

• Tot 500 euro voor alle behandelingsplannen gestart voor de 18de verjaardag.
• Tot 500 euro voor alle behandelingsplannen gestart na de 18de verjaardag.

TANDPROTHESEN
EN -IMPLANTATEN

• Tot 500 euro per jaar.

PARODONTOLOGIE

• Tot 500 euro per jaar.

HOORAPPARATEN

• Tegemoetkoming van 75% van het remgeld voor prestaties door
artsen, tandartsen, specialisten, kinesisten ...
• Verzekering voor bepaalde medische kosten zonder ziekenhuisopname.
• Extra tegemoetkoming in de kosten van tandzorg, oogzorg,
hoorapparaten ...
• We verzekeren je elke dag van het jaar een optimale bescherming
1.

Ideale combinatie met CM-Hospitaalplan voor dekking van
hospitalisatiekosten: 5 % korting op CM-Hospitaalplan.

• Tot 500 euro voor een monofoon hoortoestel.
• Tot 1.000 euro voor een stereofoon hoortoestel.

2.

Voor algemene kosten tijdens ziekenhuisverblijf:
combinatie met CM-Hospitaalfix (Extra).

OOGZORG

• Tot 100 euro per jaar voor brillenglazen, contactlenzen, intra-oculaire lenzen en heelkundige correcties van het gezichtsvermogen.

3.

Voor de meest complete bescherming: combinatie
met CM-Hospitaalplan en CM-Hospitaalfix (Extra).

BEVALLINGSFORFAIT

• 250 euro bij een bevalling.

VOEDINGS- EN DIEETADVIES

• Tot 40 euro per jaar.

REISVACCINATIES

• Tot 25 euro per jaar voor vaccinaties tegen gele koorts, hepatitis A, buiktyfus, Japanse
encefalitis, tekenencefalitis, polio, meningitis A, W en Y.

Wachttijd:
GEEN als je overstapt vanuit een andere gelijkaardige verzekering.
Anders:
• Drie maanden voor remgeld, vaccinaties en voedings- en dieetadvies.
• Zes maanden voor oogzorg.
• Twaalf maanden voor tandzorg, hoorapparten en bevallingsforfait.

CM-Hospitaalplan

Vana
4,16 p f
maander

€

CM-Hospitaalfix en
CM-Hospitaalfix Extra

Vana
0,23 p f
maander

€

Je betaalbare verzekering voor ziekenhuisopnames en bij specifieke ziekten.

Mooie aanvullingen bovenop je bestaande hospitalisatieverzekering.

Een viervoudige waarborg

Je krijgt een tegemoetkoming van 12,37 euro of
25 euro per dag dat je in het ziekenhuis verblijft.

HOSPITALISATIE EN
DAGOPNAME

PRE- EN
POSTHOSPITALISATIE

• Persoonlijk aandeel in verpleegdag
en forfait voor geneesmiddelen
worden volledig vergoed, ongeacht
de kamerkeuze.
• Een tegemoetkoming in de
kamersupplementen op een
eenpersoonskamer.
• Een tegemoetkoming in de
honorariumsupplementen.
• Tegemoetkoming ambulante
kosten: één maand voor en drie
maanden na opname.
• Limitatieve lijst van ernstige ziekten.

AMBULANTE KOSTEN • Tegemoetkoming bij sommige
BIJ ERNSTIGE ZIEKTEN medisch noodzakelijke
ambulante kosten.

• Voorafbestaande toestand: steeds dekking ongeacht de kamerkeuze.
Bij eenpersoonskamer beperkte tussenkomst de eerste drie jaar.
• Wachttijd: GEEN als je overstapt vanuit een andere gelijkaardige
verzekering of bij ongeval of acute infectieziektes. Anders drie
maanden wachttijd.
• Franchise, die enkel wordt toegepast op de tegemoetkoming
voor honorariumsupplementen bij verblijf op een eenpersoonskamer, bedraagt:
• 0 euro per opname omwille van bevalling;
• 100 euro per opname bij een klassieke opname met overnachting;
• 175 euro per opname bij een dagopname.
• Geen franchise in een meerpersoonskamer.
Deze franchises zijn toepasbaar per ziekenhuisopname met een
maximum van 350 euro per kalenderjaar.

BIJZONDERE
WAARBORGEN

•
•
•
•
•
•
•

Vruchtbaarheidsbehandelingen
Thuisbevalling
Rooming-in
Borstverkleiningen
Preventieve borstamputatie
Ingreep zwaarlijvigheid
…

Voordelen op een rijtje
• Iedereen welkom, ongeacht leeftijd of voorafbestaande toestand.
• Tegemoetkoming in de kosten van een ziekenhuisopname, ook bij
dagopname.
• Tegemoetkoming in de kosten 1 maand voor en 3 maand na
ziekenhuisopname.
• Tegemoetkoming in de kosten van een aantal specifieke ziekten.

TIP:
Eerste hulp bij ziekenhuisopname
Word je opgenomen in het ziekenhuis en heb je vragen over je verblijf,
kamerkeuze, de facturatie, nazorg, je hospitalisatieverzekering…?
CM staat altijd voor je klaar: voor, tijdens of na je ziekenhuisopname.
www.cm.be/hospitalisatie
hospitalisatie@cm.be
8915 Start je bericht met ‘HOSPI’
078 159 158

CM-Hospitaalfix

CM-Hospitaalfix Extra

12,37 euro per dag
in het ziekenhuis

25 euro per dag
in het ziekenhuis
(ook voor dagopnames)

Wachttijd: GEEN als je overstapt vanuit een andere
gelijkaardige verzekering (anders drie maanden).

Voordelen op een rijtje
• Vast bedrag per opnamedag;
• Extra dekking voor niet-medische kosten tijdens een ziekenhuisopname.
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Sluit nu aan
• 
Surf naar www.cm.be/verzekeringen
en sluit online aan
• 
Bel 078 151 151 (zonaal tarief)
• 
Maak een afspraak in je CM-kantoor
via www.cm.be/afspraken

CM-verzekeringen
Je optimale bescherming

