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

 

 
 

 
Uneori, trebuie să fii internat pentru a primi un tratament sau pentru o examinare. În astfel de situații este foarte important să fii 
în regulă cu toate formalitățile, ca să nai neplăceri financiare legate de internarea în spital. Sistemul de sănătate din țara 
noastră este foarte bine organizat: este de foarte bună calitate și asigurarea de sănătate rambursează în mare parte costurile. 
Dar în cazul unei internări în spital, anumite costuri medicale precum contribuția pacientului, materialele medicale, 
medicamentele și onorariile aferente medicului și salonului trebuie să le achitați integral sau parțial din fondurile proprii. 

 

 
Ești liber să alegi spitalul, cu excepția cazului în care ești transportat de urgență de serviciile 112. Dar nu poți merge în orice 
spital pentru toate tratamentele, chiar dacă medicul este afiliat, libertatea ta de a alege este limitată.  
În mod normal, medicul tău curant ia legătura cu spitalul pentru a stabili data internării și pentru a se ocupa de formalitățile 
necesare din punct de vedere medical. 

 

 
Spitalele și anumiți furnizori de servicii medicale pot accesa online datele legate de casa ta de asigurări de sănătate, cu ajutorul 
codului tău numeric național (rijksregisternummer). Deoarece acest număr este trecut pe cartea ta de identitate (eID), îți vom 
cere acest act de identitate electronic la momentul internării. 

Card ISI+ 
Dacă nu îndeplinești condițiile de a ți se elibera o carte eID, ți se eliberează un card ISI+-pe care este indicat codul tău numeric 
național. Cardul ISI+ se eliberează copiilor sub 12 ani și persoanelor care nu dețin un eID dar sunt asigurate la fondul de 
asigurări sociale în Belgia (de ex. lucrătorii transfrontalieri și membrii familiilor acestora). 

 

 
Costurile internării în spital depind de mulți factori, dar există câteva linii orientative. Prețul total este determinat în special de 
salonul ales. Asigurarea de sănătate plătește aceeași sumă atât pentru salonul de o persoană, cât și pentru saloanele de două 
sau mai multe persoane. Dar pentru saloanele de o persoană, spitalul poate percepe un anumit adaos, atât pentru salon cât și 
pentru medic, așa numitul supliment pentru cameră și onorariu. Pentru îngrijirile medicale, acest adaos poate ajunge chiar la 
100 % din tarif sau mai mult. De aceea, pentru un salon de o singură persoană de obicei plătești cu mult mai mult. 

Dacă ești internat, primești de la spital o declarație de internare. În acest document declari opțiunea tarifară și opțiunea 
salonului. El cuprinde de asemenea multe informații importante legate de aspectele financiare ale internării. 

Atenție: nu ai în regulă toate formalitățile legate de asigurarea de sănătate? Atunci trebuie să plătești singur mare parte din 
costurile de internare și ședere în spital sau chiar pe toate. Poți evita aceste costuri luând legătura cu casa de asigurări de 
sănătate de care aparții. Astfel poți pune totul în ordine cât mai curând posibil. 

Oricui i se poate întâmpla să fie internat în spital. 
CM vrea să se asigure că ești bine informat și că nu plătești prea 
mult. 
 

În spital 
 

Ce să fac în caz de spitalizare? 

Pot alege eu în ce spital doresc să fiu tratat? 
 

Ce trebuie să iau cu mine la spital? 
 

Cât mă va costa internarea în spital? 
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• Asigură-te că ești în regulă cu asigurarea de sănătate. Altfel vei suporta tu însuți întreaga factură. 
• Informează-te dinainte despre costurile salonului și medicului. Le poți găsi pe site-ul spitalului sau pe declarația de 

internare. Cere în mod explicit în spital pentru formula cea mai ieftină. 
• Citește cu atenție declarația de internare. Nu o semna fără să fii atent, documentul implică obligații. 
• Întreabă medicul sau spitalul legat de prețul de cost al materialelor utilizate (de exemplu implanturi, proteze) și de 

serviciile pe care trebuie să le suporți parțial sau integral. Aceste costuri pot fi foarte mari. Mai multe informații pe 
www.cm.be/kostenraming. 

• După spitalizare nu te poți întoarce direct la serviciu? Atunci anunță CM în termen de 24 de ore de la externarea din 
spital. Poți face acest lucru cu formularul oficial „Declarație privind incapacitatea de muncă” (‘Aangifte van 
arbeidsongeschiktheid’) pe care îl dai la semnat medicului curant și îl trimiteți prin poștă la CM. Ștampila cu data poștei 
va fi considerată ca declarare în termen. 

 

 
1. Asigurarea de sănătate rambursează o parte din factura de la spital. Co-plata și eventualele costuri suplimentare pentru 
onorariu vor fi suportate de tine. 

2. Cei care nu primesc rambursarea în cadrul unei polițe de asigurare de spitalizare, vor primi o rambursare pentru anumite 
costuri în cazul spitalizării din pachetul Servicii și beneficii CM. Această sumă nu oferă, desigur, aceeași protecție ca și polița 
de asigurare de spitalizare, dar mai reduce un pic factura. 

3. Poți evita facturile de spitalizare mari dacă te afiliezi la asigurările avantajoase de spitalizare ale CM (CM-
hospitalisatieverzekeringen). 

CM-Hospitaalplan 
O asigurare de încredere, care ajută la compensarea costurilor de mai jos pe baza facturilor: 
• costurile cu spitalizarea ta; 
• costurile dinainte și de după spitalizare, cu o lună înainte și până la trei luni după spitalizare; 
• costurile rezultate datorită anumitor boli grave. 

 
CM-Hospitaalfix sau CM-Hospitaalfix Extra 
Această asigurare forfetară plătește automat o sumă fixă pentru fiecare zi de spitalizare. 
• CM-Hospitaalfix: primești 12,37 euro pentru fiecare zi de îngrijiri medicale; 
• CM-Hospitaalfix Extra: primești 25 de euro pentru fiecare zi de îngrijiri medicale, chiar și în cazul spitalizării de o zi și 

anume sume fixe. 
 

Protecție optimă 
Cu Planul de Spitalizare CM și CM-MediKo Plan ai o asigurare pentru costurile medicale din cadrul și din afara spitalului, 
pentru tot anul. Îți asigurăm protecția optimă.  

Cu asigurarea de sănătate completă într-un singur loc, ai parte de siguranță suplimentară. Dacă ești membru CM poți conta pe 
o serie de compensări de spitalizare în pachetul extins de servicii și avantaje suplimentare. 

 

 
 

Mai multe informații despre asigurările de spitalizare și ce trebuie să faci dacă trebuie să mergi la spital 
găsești în limba olandeză pe www.cm.be/verzekeringen. Sau fă-ți o programare la cel mai apropiat oficiu CM. 
 
 
MOB verzekeringen CM-Vlaanderen, societate de asigurări cu sediul în Belgia și acreditată sub numărul 150/01 pentru desfășurarea de obiecte de activitate din ramura 2 „boală“. Cod de identificare 
societate: 0851.601.503. În caz de litigii, se aplică exclusiv condițiile generale. Acestea le poți consulta pe www.cm.be/verzekeringen. 

Recomandări de reducere a costurilor 
 

Cum rămâne cu rambursarea facturii de la spital? 

Ai întrebări? 
 

http://www.cm.be/verzekeringen

