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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: April 2022 - UKR – Zwangerschap en geboorte 
 
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. 

 

 

 
 

 

• Якомога швидше повідомте про вагітність свого роботодавця. 

• Проконтролюйте, щоб вчасно подати заявку на отримання стартової допомоги (раніше допомога у зв’язку з 

вагітністю та пологами). Крім того, вам необхідно надати одному з п’яти постачальників вашого фонду дитячої 

допомоги (наприклад, KidsLife або Infino) довідку від лікаря із зазначенням передбачуваної дати пологів. Ви 

можете вибрати постачальника послуг, до якого звертатиметеся за наданням допомоги на дитину. 

• Після пологів потрібна допомога по дому чи в догляді за дитиною? Подбайте про те, щоб своєчасно подати 

заяву на отримання послуг із соціального забезпечення материнства у визнаній сімейній службі або 

додатковій службі з догляду на дому. CM може запропонувати допомогу до 300 євро на сім’ю. 

• Вартість госпіталізації може зрости дуже швидко. Чи достатньо ви застраховані на витрати на народження 

дитини? CM може допомогти вам скласти огляд пов’язаних із цим витрат. 

• Повідомляйте CM, щойно ви берете відпустку для догляду за дитиною або потребуєте коригування 

роботи (з медичним висновком від вашого гінеколога). 

• Зверніться по базову допомогу на дитину (кошти на утримання) у фонд дитячої допомоги. Ви вже отримуєте 

стартову допомогу для своєї дитини? Тоді ви автоматично отримаєте основну суму. Якщо ви ще не отримали 

стартову суму, ви можете надіслати запит щодо неї в постачальника фонду дитячої допомоги. 

 
 

 

• Протягом п’ятнадцяти днів після пологів зареєструйте дитину в РАЦСі муніципалітету, де відбулися пологи. 

У деяких місцях також можна зареєструвати дитину в лікарні перед випискою. 

• Надішліть свідоцтво про народження в офіс CM: 

- Вашу дитину буде додано до вашої національної медичної страховки та, можливо, до будь-якої 

додаткової страховки CM. 

- Подайте заяву про надання відпустки по догляду за дитиною. 

- Ви отримаєте жовті наклейки та картку ISI+ для дитини.  

Порада: Запишіться на прийом в офіс CM, щоб зареєструвати вашу дитину в CM. Для цього просто перейдіть 

на сторінку www.cm.be/afspraken. 

• Виберіть для своєї дитини подарунок від CM  

• Приблизно через два місяці після перебування в лікарні ви отримаєте лікарняний рахунок. Перш ніж платити, 

подбайте про те, щоб компанія CM перевірила його. Ми можемо допомогти вам у разі виявлення певних 

помилок. 

 

У вас є які-небудь конкретні запитання або вам потрібно подати заявку в CM щодо будь-чого з 

вищезгаданого?   

Перейдіть на сторінку www.cm.be/contact і виберіть, як хочете зв’язатися із CM. 

Ви вагітна чи саме оговтуєтеся після пологів? Вітаємо! Однак 

це водночас період, який вимагає залагодження 

адміністративних питань. Але не турбуйтеся: цей 

інформаційний листок допоможе вам розібратися в усіх 

документах, щоб ви могли знову насолоджуватися життям.  

Що потрібно робити під час вагітності? 
 

Вагітність і пологи 

Що потрібно зробити після пологів? 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/contact
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Skoebidoe 
За допомогою Skoebidoe ви можете стежити за розвитком вашої дитини до та після пологів. Під час вагітності ви 
можете бачити, наскільки виросла ваша дитина з часом, і вести записи у своєму цифровому щоденнику вагітності. 
Будучи частиною Skoebidoe, ви можете зареєструватися для участі в різноманітних акціях. Зареєструйтеся 
безкоштовно на www.cm.be/skoebidoe або завантажте безкоштовний додаток з App store або Google Play. 

Подарунок для малюка від CM* 
Після народження, усиновлення або довгострокової патронатної опіки вам буде запропоновано унікальний та 
цінний подарунок для вашої дитини. Усі батьки можуть вибрати між надбавкою в 130 євро або подарунковою 
карткою на суму до 180 євро* на одного з батьків CM, яку можна витратити в DreamLand та Dreambaby. 

Сонцезахисні заслінки CM 
CM надасть вам дві зручні сонцезахисні заслінки CM для автомобіля.  

Дитяче обладнання в позику 
У «Goed thuiszorgwinkel» є все необхідне для вашого малюка. Таким чином, ви можете позичити замість того, щоб 
купувати. Ви можете взяти напрокат обладнання, таке як ваги, аерозольний інгалятор або молоковідсмоктувач за 
зниженою ціною CM. Членам VT навіть пропонують перші три місяці безкоштовно. Завітайте на www.goed.be та 
знайдіть «Goed thuiszorgwinkel» неподалік.  
 
Майстер-клас із дитячого масажу 
Батькам надається безкоштовний сеанс дитячого масажу. Веселий спосіб зміцнити зв’язок із дитиною. 

Страхові поліси CM** 

• CM-Hospitaalplan: Ви оформили передплату на план страхування госпіталізації CM (CM-Hospitaalplan, CM-
Hospitaalfix або CM-Hospitaalfix Extra?) Якщо так, ви можете зареєструвати і свою дитину, що означає, що вона 
звільняється від страхових внесків до другого календарного року включно після року народження. 

• CM-MediKo Plan: Великі рахунки за медичні послуги виникають не лише у зв’язку з госпіталізацією. Візит до 
педіатра, фізіотерапевтичний прийом, окуляри… З планом CM-MediKo ви можете вберегти свою сім’ю від 
чималих медичних витрат. 

Внесок пацієнтів для дітей 
Внески пацієнтів за візити до лікаря дітей віком шість років та молодших відшкодовуються в повному обсязі без 
порога франшизи. 

Остеопатія 
Бажаєте відвести дитину до остеопата? Тоді CM заплатить вам до 10 євро за сеанс лікування. На лікування в 
остеопата та мануальну терапію ви загалом отримаєте максимум 50 євро на людину на рік. 

Няня для хворих дітей 
Ваша дитина несподівано захворіла, а вам потрібно працювати? CM може організувати няню для догляду за 
хворою дитиною у вас удома за спеціальною ціною 5 євро за годину (1,75 з VT*). Щоб отримати додаткову 
інформацію або запланувати візит няні, відвідайте www.cm.be/skoebidoe-oppas або зателефонуйте за номером +32 
(0)78 05 01 09.  
 
Інфрмаційні сеанси 
Як CM Gezondheidsfonds, CM пропонує низку цікавих інформаційних сеансів та вебінарів, призначених для молодих 
сімей. Повний перелік можна знайти на www.cm.be/agenda. 

 

 

• Інформація про вагітність, пологи, навчання .... www.cm.be/skoebidoe 

• Інформація про всі послуги та переваги CM: www.cm.be/voordelen 

• Інформація про страхові поліси CM: www.cm.be/verzekeringen  

CM завжди поруч. 
 

Додаткова інформація 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/skoebidoe
http://www.cm.be/skoebidoe
http://www.cm.be/voordelen
http://www.cm.be/verzekeringen
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* Додаткові відомості та умови на at www.cm.be/skoebidoe.  

** Страхування CM надаються MOB verzekeringen CM-Vlaanderen, страховою компанією, зареєстрованою в Бельгії та схваленою під кодовим номером 150/01 для покриття категорії 2 

«хвороба». Реєстраційний номер компанії: 0851.601.503 

*** VT (збільшення відшкодування) 

• Інформація про няню на дому від CM: www.com.be/oppashulp 

 

http://www.cm.be/klachten

