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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: April 2023 – UKR – 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. 
 

 

 

 
 

 
Іноді потрібна госпіталізація для лікування чи обстеження. У цьому випадку дуже важливо, щоб ви знали всі правила й 
не зіткнулися з фінансовими проблемами внаслідок госпіталізації. Медичне обслуговування в нашій країні дуже добре 
організоване: це високоякісна послуга, і бельгійська медична страховка відчутно відшкодовує будь-які витрати. Однак у 
разі госпіталізації ви повинні частково або повністю сплатити певні медичні витрати, такі як внесок пацієнта, медичні 
матеріали, ліки, витрати на лікарів та вашу палату. 

 

 
Ви можете обрати лікарню, за винятком екстрених випадків, коли вас перевозить служба 112. Однак не всі лікарні 
пропонують усі варіанти лікування, а також, якщо ваш лікар пов’язаний із лікарнею, ваша свобода вибору обмежена.  
У разі потреби ваш лікуючий лікар може зв’язатися з призначеною лікарнею, щоб домовитися про дату вашої 
госпіталізації та зробити необхідні медичні заходи. 

 

 
Лікарні та деякі постачальники медичних послуг можуть ознайомитися з інформацією про ваше національне медичне 
страхування онлайн, використовуючи номер національного страхування. Оскільки цей номер вказано у вашому 
електронному посвідченні особи (eID), вам воно знадобиться під час прийому. 

Картка ISI+ 
Якщо ви не відповідаєте вимогам eID, ви отримаєте картку ISI+ з номером вашого національного страхування. Карта ISI+ 
видається дітям віком до 12 років та особам, які не мають eID, але застраховані в Бельгії (наприклад, прикордонним 
працівникам та членам їхніх сімей). 

 

 
Вартість госпіталізації залежить від багатьох факторів, але є деякі рекомендації. Загальна ціна в основному визначається 
вашим вибором палати. Ваша медична страховка відшкодує ту саму суму за одномісну або спільну палату або за 
перебування в окремому секторі. Лікарня може стягувати додаткову плату за одномісну палату, а також за консультанта, 
так званого «ereloonsupplementen». За ваше медичне обслуговування може стягуватися плата до 100% від звичайної 
ставки або більше. Тож, як правило, за одномісну палату ви заплатите набагато більше. 

Після потрапляння до лікарні вам буде видано бланк госпіталізації. Ви можете використовувати цю форму, щоб вибрати 
палату й тариф. Вона також міститиме важливу інформацію про фінансові аспекти вашого прийому. 

Увага: що робити, якщо ви не відповідаєте всім умовам медичного страхування? У цьому випадку ви зобов’язані оплатити 
значну частину або навіть усі витрати на госпіталізацію та перебування в лікарні. 
Ви можете уникнути цих витрат, звернувшись до свого постачальника медичного страхування. Переконайтеся, що все 
залагоджено якомога швидше. 

Госпіталізація може статися з кожним. 
CM хоче переконатися, що ви добре поінформовані та не 
переплачуєте. 

У лікарні 
 

Дії в разі госпіталізації 

Чи можу я вирішити, у якій лікарні лікуватися? 
 

Що потрібно взяти із собою в лікарню? 
 

Скільки буде коштувати госпіталізація? 
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• Переконайтеся, що ви сплатили всі внески на медичне страхування, інакше вам, можливо, доведеться сплатити 
весь лікарняний рахунок самостійно. 

• Заздалегідь дізнайтеся про вартість вашої палати та консультанта (так званого «ereloonsupplementen»). Ви 
можете знайти збори на сайті лікарні або в заяві на прийом. Відверто запитайте в лікарні про найдешевший 
варіант. 

• Уважно прочитайте декларацію про прийом. Будьте дуже уважні, перш ніж підписати його, оскільки це юридичний 
документ. 

• Запитайте лікаря або лікарню про вартість медичної процедури та матеріалів (наприклад, імплантатів, протезів), 
а також про послуги, які ви повинні оплатити частково або повністю. Ці витрати можуть бути дуже високими. Щоб 
дізнатися більше, див. www.cm.be/kostenraming. 

• Що робити, якщо ви не можете повернутися до роботи відразу після госпіталізації? У такому випадку повідомте 
CM протягом 24 годин після виписки з лікарні. Використовуйте офіційну форму [Aangifte van arbeidsongeschiktheid] 
[Заява про придатність до роботи], попросіть лікаря заповнити її та надішліть поштою в CM. Підтвердженням 
подання слугує поштовий штемпель. 

 

 
1. Лікарняне страхування покриває частину витрат, якщо вас госпіталізують. Внески пацієнтів та будь-які додаткові 
збори за одномісні палати або послуги консультантів сплачуються за рахунок пацієнта. 

2. Якщо ви не застраховані лікарняним страхуванням, пакет CM-diensten en voordelen покриває частину медичних 
витрат у разі госпіталізації. Звичайно, цей внесок не забезпечує такого ж захисту, як лікарняне страхування, але він 
допоможе зменшити ваш рахунок. 

3. Ви можете запобігти високим рахункам за госпіталізацію, приєднавшись до економічного страхування на випадок 
госпіталізації від CM. 

CM-Hospital Plan 
Надійне, рентабельне страхування на основі рахунків-фактур, що забезпечує знижку на: 
• вартість госпіталізації; 
• вартість одного місяця медичної допомоги та подальшої допомоги протягом трьох місяців після госпіталізації; 
• витрати в результаті певних серйозних захворювань. 

 
CM-Hospital-Fix або CM-Hospital-Fix Extra 
Ця страховка із фіксованою ставкою автоматично виплачує фіксовану суму за кожен день госпіталізації. 
• CM-Hospital-Fix: вам повертають 12,37 євро за кожен день госпіталізації; 
• CM-Hospital-Fix Extra: вам повертають 25 євро за кожен день госпіталізації навіть за один день перебування, а в 

деяких випадках здійснюють виплату загальної суми. 
 

Оптимальний захист 
Поєднуючи CM-Hospital Plan із CM MediKo Plan, ви можете бути впевнені, що ваші медичні витрати покриваються як у 
лікарні, так і за її межами та цілий рік. Таким чином, ми гарантуємо оптимальний захист.  

Наявність усієї медичної страховки одночасно забезпечує додаткову безпеку. Як учасник CM, ви можете розраховувати 
на низку надбавок у рамках нашого комплексного пакету додаткових послуг та пільг. 

 

 
Ви можете знайти додаткову інформацію нідерландською мовою про страхування на випадок госпіталізації від CM та про 
те, що робити, якщо вас госпіталізують, відвідавши www.cm.be/verzekeringen. Або запишіться на прийом до офісу CM 
неподалік. 
 
 
MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen: страхова компанія із зареєстрованим офісом у Бельгії, затверджена за номером 150/01 для покриття категорії 2 «хвороба». Реєстраційний номер компанії: 
0851.601.503. У разі виникнення спорів застосовуються лише загальні положення та умови. Їх можна знайти за посиланням: www.cm.be/verzekeringen. 

Поради щодо зниження витрат 
 

Як щодо відшкодування лікарняних рахунків? 

Маєте ще запитання? 
 

http://www.cm.be/kostenraming
http://www.cm.be/verzekeringen
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