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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. 

 

 
 

 

• Anunță-ți angajatorul cât mai repede că ești însărcinată. 

• Solicită din timp suma inițială (anterior, indemnizația pentru creșterea copilului). De asemenea, te rugăm să pui la 

dispoziție un certificat de la medic, cu data de naștere preconizată la unul din cei cinci furnizori ai fondului pentru  

indemnizații pentru copii (de exemplu, KidsLife sau Infino). 

• După naștere, ai nevoie de ajutor casnic sau de ajutor pentru îngrijirea copilului? Solicită din timp îngrijire în 

maternitate cu o îngrijire de familie recunoscută sau un serviciu suplimentar de îngrijire la domiciliu. CM poate oferi 

o indemnizație de până la 300 de euro pe familie. 

• Cheltuielile de spitalizare pot crește rapid. Ești asigurată pentru acoperirea costurilor la naștere? CM te ajută cu drag 

să verifici situația costurilor. 

• Anunță CM în momentul în care intri în concediu prenatal sau concediu de risc maternal (cu o adeverință de la 

ginecolog). 

• Solicită alocația de bază pentru copii (anterior, alocația pentru copii) de la fondul de alocație pentru copii. Ai primit 

deja suma inițială pentru copil? Vei primi succesiv în mod automat alocația de bază. Dacă nu ai primit deja suma 

inițială, o poți solicita de la furnizorul fondului de alocație pentru copii. 

 
 

 

• În termen de cincisprezece zile de la naștere, trebuie să declari copilul la primăria municipiului în care s-a născut 

copilul (serviciul de stare civilă). În anumite localități aceasta se poate face chiar și în maternitate. 

• Raportează naşterea copilului la CM. Poţi să faci acest lucru online, la www.cm.be/geboorteaangifte, sau printr-o 

programare la biroul CM, realizată prin www.cm.be/afspraken.  

• Trimite certificatul de naștere la - CM: 

- copilașul tău este afiliat la casa de asigurări de sănătate și eventual la asigurările facultative ale CM; 

- pentru concediul de maternitate se depune cerere; 

- primești mai târziu autocolante galbene și un card ISI+ pentru copilașul tău. 

• Alege-ți cadoul pentru bebeluș de la CM.  

• După aproximativ două luni de la internarea în spital, primești factura de spitalizare. Prezint-o la CM  pentru verificare 

înainte de a efectua plata ei. Astfel te putem ajuta dacă ceva nu este în regulă. 
 

Ai o întrebare specifică sau dorești să depui cerere la CM pentru unul dintre drepturile de mai sus? 

Accesează www.cm.be/contact si alege metoda pentru a contacta CM.  

 

Ești gravidă sau tocmai ai născut?  

În această perioadă ai totuși multe chestiuni administrative de 

rezolvat. Această fișă informativă te ajută, din fericire, să te 

descurci cu toate hârtiile și să te poți bucura de moment în 

continuare  

Ce ai de făcut pe durata sarcinii? 
 

Graviditate și naștere 

Ce trebuie să faci după naștere? 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/geboorteaangifte
http://www.cm.be/afspraken
http://www.cm.be/contact
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www.cm.be/skoebidoe  
Aici găsești informații legate de sănătate, creștere, administrație și serviciile și avantajele oferite de CM. Înregistrează-te 

gratuit și bucură-te de promoțiile exclusive la Thuiszorgwinkel, Dreamland, Dreambaby și alți parteneri. 

Aplicația Skoebidoe 

Cu Skoebidoe, poți monitoriza dezvoltarea copilului înainte și după naștere. În timpul sarcinii, poți vedea cum crește copilul 

în timp și poți ține notițe în jurnalul digital de sarcină. Ca membru al Skoebidoe, te poți înscrie și pentru o serie de promoții. 
Înregistrează-te gratuit la www.cm.be/skoebidoe. 

Cadoul pentru bebeluș de la CM* 

După naștere, adopție sau asistență maternală pe termen lung, vi se va oferi un cadou unic și valoros pentru bebeluș. 

Toți părinții pot alege între o primă de 130 de euro sau un card cadou cu o valoare de până la 180 de euro* pentru fiecare 

părinte CM, pentru a fi cheltuit la DreamLand și Dreambaby. 

Parasolare CM  

CM îți oferă gratuit două parasolare CM pentru mașină.  

Împrumută materiale pentru bebeluș 

Aveți posibilitatea să închiriați o mulțime de obiecte de care aveți nevoie temporar (de exemplu, pompa de sân, cântare 

pentru copii, dispozitiv de aerosoli, ...), la un preț redus de la un Thuiszorgwinkel. 

Workshop de masaj pentru bebeluși 

Părinților li se oferă gratuit o sesiune gratuită de masaj pentru bebeluș. O modalitate minunată de a consolida legătura 

cu bebelușul tău. 

Asigurări CM* 

• CM-Hospitaalplan: Ești afiliat la o asigurare de spitalizare CM (CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix sau CM-

Hospitaalfix Extra), atunci copilașul tău poate benefcia și el de avantaje, iar până în anul calendaristic în care 

împlinește doi ani va fi scutit de plata primelor. 

• Planul CM-MediKo: Nu trebuie să ajungeți în spital pentru a vă supune unor costuri medicale mari. O vizită la 

pediatru, o programare la kinetoterapeut, pentru ochelari … Protejează-ți familia de costurile medicale ridicate cu 

CM-MediKo Plan. 

Co-plată copii 

În cazul unei vizite la medic, vom restitui în întregime costuile plătite pentru copii, până la vârsta de șase ani inclusiv, iar 

aceasta fără o franșiză. 

Osteopatie 

Trebuie să mergi cu copilul tău la osteopat? CM va acorda 10 euro pentru fiecare tratament. Pentru osteopatie și 

chiropractică, obțineți maximum 50 de euro pe persoană pe an. 

Bonă la domiciliu când copilașul se îmbolnăvește 

Copilul tău s-a îmbolnăvit și nu ai cu cine să-l lași? Atunci poți apela la CM să îți ofere o bonă pentru a avea grijă de copilul 

tău la domiciliu, la un tarif special de 5 euro pe oră (1,75 euro cu TV***). Pentru mai multe informații sau pentru a programa 

o bonă, vizitează www.cm.be/skoebidoe-oppas sau sună la +32 (0) 78 05 01 09. 

Sesiuni info  

În ceea ce privește fondurile CM Gezondheids, CM oferă o serie de sesiuni de informații interesante și seminarii web 

adaptate familiilor tinere. Gama completă poate fi găsită pe www.cm.be/agenda. 
 

 

• Informații despre sarcină, naștere, creșterea copilului ...: www.cm.be/skoebidoe 

• Informații despre toate serviciile și avantajele CM: www.cm.be/voordelen 

• Informații despre asigurările CM: www.cm.be/verzekeringen 

• Informații despre serviciul de bone CM la domiciliu: www.cm.be/oppashulp  

 

CM este aici pentru tine, în orice moment 
 

Informaţii suplimentare 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/skoebidoe
http://www.cm.be/skoebidoe-oppas
http://www.cm.be/skoebidoe
http://www.cm.be/voordelen
http://www.cm.be/verzekeringen
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* Mai multe informații și condițiile pe www.cm.be/skoebidoe.. ** Oferite de MOB verzekeringen CM-Vlaanderen, societate de asigurări cu sediul în Bruxelles și acreditată sub numărul 150/01 pentru 

desfășurarea de obiecte de activitate din ramura 2 „boală“. Cod unic de înregistrare societate: 0851.601.503. În eventualitatea unui litigiu, vor prevala termenii şi condiţiile generale, pe care le puteţi 

găsi pe www.cm.be/verzekeringen. 

 ***TV (rambursare crescută) 

http://www.cm.be/klachten

