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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – BU – Wat te doen bij hospitalisatie? 
 
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. 
 

 

 
 

 
Понякога се налага да постъпите в болница за лечение или за провеждане на съответните изследвания.. В такива 
случаи е изключително важно да изпълнявате всички изисквания, за да не изпитвате финансови затруднения след 
постъпване в болницата. Здравеопазването в нашата държава е организирано отлично: то е с много високо качество, а 
белгийското здравно осигуряване покрива голяма част от болничните разходи. Но при хоспитализация се налага да 
заплатите частично или изцяло определени медицински разходи като самоучастието, медицинския материал, 
лекарствата и добавката за избор на лекар и стая. 

 

 
Можете да избирате болницата сами, освен когато става дума за спешен случай, поет от телефон 112. Свободата Ви 
на избор е ограничена и когато Вашият лекар работи в определена болница.  
Обикновено лекуващият Ви лекар се свързва с болницата, за да определи датата на постъпването Ви и да 
предприеме необходимите стъпки в медицинско отношение. 

 

 
Болниците и някои медицински лица могат да проверят осигурителния Ви статус онлайн с помощта на 
социалноосигурителния Ви номер (rijksregisternummer). Тъй като този номер е изписан върху електронната Ви лична 
карта (eID), те ще поискат да представите електронен документ за самоличност при приемане. 

Социалноосигурителна карта ISI+ 
Ако не отговаряте на условията за издаване на електронна лична карта, ще получите социалноосигурителна карта 
ISI+, върху която е посочен социалноосигурителният Ви номер. Социалноосигурителната карта ISI+ се издава на деца 
под 12 години и на лица, които нямат електронна лична карта, но са осигурени в Белгия (напр. погранични работници и 
членовете на техните семейства). 

 

 
Цената на престоя в болницата зависи от множество фактори, но съществуват няколко ориентира. Общата цена се 
определя най-вече от избора на стая. Здравната застраховка покрива парите както за единична, така и за двойна стая 
или стая за много пациенти. За единична стая болницата има право да поиска добавка, която да обхваща както 
помещението, така и лекаря (т.нар. надбавки за лекарски хонорари и за единична стая). За медицинските грижи тази 
добавка може да достига 100% и повече от основната тарифа. Затова единичната стая най-често струва много повече. 
При постъпване в болницата ще Ви дадат Декларация за прием. В нея отбелязвате избора на тарифа и стая. 
Декларацията съдържа важна информация и за финансовия аспект на хоспитализацията. 

Важно: Ако здравната Ви застраховка не е в ред, тогава може да се наложи да заплатите сами част от разходите или 
всички разходи за постъпване и престой, както и медицинските грижи. 
Можете да избегнете този разход, като се свържете със здравноосигурителната си каса и разрешите всички неуредици 

На всеки може да се наложи да постъпи в болница. 
CM се старае да сте добре информирани и да не плащате 
твърде много. 

В болницата 
 

Какво да правя при хоспитализация? 

Мога ли да избирам сам в коя болница да бъда лекуван? 
 

Какво трябва да си нося в болницата? 
 

Колко ще ми струва престоят в болницата? 
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възможно най-бързо. 
 

 

• Погрижете се здравната Ви застраховка да е в ред. Иначе ще заплатите цялата фактура сами. 
• Предварително се осведомете за надбавките за лекарски хонорари и за единична стая в съответната болница. 

Ще ги намерите на интернет страницата на болницата или в декларацията която подписвате при постъпване. В 
болницата се поинтересувайте изрично за най-евтиния вариант. 

• Внимателно прочетете декларацията, която попълвате при постъпване. Не подписвайте просто така, защото 
този документ е обвързващ. 

• Попитайте лекаря си или болницата какви са разходите за операцията и за използваните материали (например 
импланти, протези) и извършените услуги, защото размерът на тези разходи може да бъде доста висок Повече 
информация ще намерите на  www.cm.be/kostenraming. 

• Ако след хоспитализацията не можете да се върнете веднага на работа, уведомете CM в срок до 24 часа след 
изписване от болницата. Това става посредством официалния формуляр "Заявление за неработоспособност", 
което трябва да дадете на лекуващия лекар, за да го попълни, а после – да изпратите до CM по пощата. Датата 
на пощенското клеймо се приема за дата на подаване на заявлението. 

 

 
 

1. Здравната застраховка покрива само част от фактурата на болницата. Вашето самоучастие и евентуалните 
надбавки са за Ваша сметка. 

2. Лицата, които не получават обезщетение от застраховката за хоспитализация, получават от СМ компенсация за 
определени разходи при постъпване в болница. Разбира се, тази нова компенсация не предоставя същите гаранции 
като застраховката за хоспитализация, но все пак намалява размера на дължимата от Вас сума. 

3 Можете да избегнете твърде високите болнични фактури, като сключите някоя от изгодните застраховки за 
хоспитализация на CM. 

CM-Hospitaalplan 
Стабилна застраховка за болнични разходи, с която въз основа на фактурите се възстановяват: 
• разходите за хоспитализация; 
• разходите за допълнителни грижи от един месец преди до три месеца след хоспитализацията; 
• разходите в резултат на определени тежки заболявания. 

CM-Hospitaalfix или CM-Hospitaalfix Extra 
Тази застраховка предвижда автоматично изплащане на фиксирана сума за всеки ден престой. 
• CM-Hospitaalfix: възстановяват Ви се 12,37 евро за всеки ден медицински грижи. 
• CM-Hospitaalfix Extra: възстановяват Ви се 25 евро за всеки ден медицински грижи, включително за еднодневна 

хоспитализация и определени фиксирани суми. 

Оптимална защита 
 
Ако искате през цялата година да сте застраховани срещу високи медицински разходи в и извън болницата, вземете  
CM-Hospitaalplan и CM-MediKo Plan. Ние Ви гарантираме оптимална защита. 
Пълният пакет здравно осигуряване Ви предоставя още по-голяма сигурност. Като член на CM Вие получавате редица 
обезщетения при хоспитализация, включени в разширения пакет от допълнителни услуги и преимущества. 

 

 
Повече информация за застраховките за хоспитализация на CM и за това, което трябва да направите при постъпване в 
болница, ще откриете на нидерландски език на www.cm.be/verzekeringen или си запишете час за посещение в най-
близкия офис на CM. 
 
MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen: застрахователно дружество със седалище в Белгия, одобрено да упражнява дейност 2 “заболявания” под номер 150/01. Номер на предприятието: 
0851.601.503. При спорове се прилагат само общите условия. Ще ги откриете на www.cm.be/verzekeringen. 

Съвети за ограничаване на разходите 
 

Имате ли въпроси? 
 

А как стоят нещата с възстановяването на суми по Вашата болнична фактура? 

http://www.cm.be/verzekeringen
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