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

 

 
 

 
Bazen bir tedavi veya muayene içinhastaneye yatmanız gerekebilir. Bu durumda hastane yatışınızda finansal sorunlarla 
uğraşmamak için sağlık sigortasının tüm gerekliliklerini yerine getirmeniz önemlidir. Sağlık hizmetleri ülkemizde mükemmel 
şekilde organize edilmiştir: kalitesi çok iyidir ve Belçika hastalık sigortası hastalık masraflarının büyük kısmını geri ödemektedir. 
Ama hastane yatışında hasta katkı payları, tıbbi malzeme, ilaçlar ve doktor ile oda ücretleri gibi belirli medikal masrafları 
kısmen veya tamamen kendiniz ödemelisiniz. 

 

 
112 servisi tarafından acil durumda nakil söz konusu değilse, hastaneyi serbestçe seçebilirsiniz. Fakat her hastanede tüm 
tedavileri bulamayabilirsiniz ve ayrıca doktorunuz bir hastaneye sevk yapmışsa, seçenek özgürlüğünüz sınırlanmış olacaktır.  
Muhtemelen tedaviyi yapan doktor, yatış tarihini belirlemek ve medikal  düzeydeki gerekli düzenlemeleri ayarlamak için 
(belirtilen) hastane ile iletişime geçebilir. 

 

 
Hastaneler ve belli sağlık hizmetleri kuruluşları vatandaşlık numarası ile sağlık sigorta bilgilerinize online ulaşabilir. Bu numara 
elektronik kimlik kartınızda (eID) bulunduğundan, yatışta sizden eID isteyeceklerdir. 

ISI+-kartı 
eID'ye sahip olma şartını karşılamıyorsanız, vatandaşlık numarasının bulunduğu  ISI+-kartı alırsınız. ISI+-kartı 12 yaşından 
küçük ve eID'si olmayan ama Belçika'da sosyal sigortası olan kişilere ( örn. sınırda çalışan işçiler ve aile üyeleri) verilir. 

 

 
Hastane yatış masrafı pek çok faktöre bağlıdır, bununla birlikte birkaç kuralı vardır. Toplam fiyat, özellikle oda seçimi tarafından 
belirlenir. Hastalık sigortası tek, çift veya çok kişilk odalar için aynı ödemeyi yapar. Ama bir hastane tek kişilk oda için sizden 
oda ve tek kişilik oda ücreti adı verilen hem oda hem de doktor için ekstra ücret isteyebilir. Medikal bakım için bu ücret tarifenin 
%100 veya daha fazlası olabilir. Dolayısıyla tek kişilik bir odaya genellikle oldukça fazla ödersiniz. 
Bir yatışta hastaneden yatış beyanı alırsınız. Bu belgede tarife ve oda seçiminizi işaretlersiniz. Belgede yatışın finansal açısı 
hakkında da önemli bilgiler bulunur. 
Dikkat: Hastalık sigortasının tüm gerekliliklerini tamamlayamadınız mı? Bu durumda yatış ve kalış masrafları ile medikal 
bakımın büyük bir bölümünü veya bazen tümünü kendiniz ödemelisiniz. 
Sağlık sigortanızla iletişime geçerek bu masraflardan korunabilirsiniz. Böylece her şeyi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 
yoluna koyabilirsiniz. 

 

 

• Sağlık sigortası kurallarına uymaya dikkat ediniz. Aksi takdirde faturanın tamamını kendiniz ödersiniz. 

Hastaneye yanımda ne götürmeliyim? 
 

Bir hastane yatışı bana ne kadara mal olacaktır? 
 

Hastaneye yatmak herkesin başına gelebilecek bir olaydır. 
CM, iyice bilgilendirilmiş olmanız ve çok fazla ödememeniz 
konularıyla ilgilenmektedir. 
 

Masrafları sınırlama konusunda tavsiyeler  
 

Hastanede 
 

Hastaneye yatış durumunda ne 
 

Hangi hastanede tedavi göreceğimi kendim seçebilir miyim? 
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• Hastanedeki oda ve tek kişilik oda masrafları konusunda önceden bilgi alınız. Bunu hastanenin internet sitesinde veya 
yatış belgelerinde bulabilirsiniz. Hastanede vurgulayarak en ekonomik formülü sorunuz. 

• Yatış belgelerini dikkatle okuyunuz. Düşünmeden imzalamayınız, çünkü belge bağlayıcıdır. 
• Doktorunuz veya hastanenize kısmen veya tamamen ödemeniz gereken kullanılan malzeme (örneğin implant, protez) 

ve hizmetler ile yapılan işlemin masrafını sorunuz. Bu masraflar yüksek olabilir. Daha fazla bilgi için:  op 
www.cm.be/kostenraming 

• Hastane yatışından sonra hemen çalışmaya dönemiyor musunuz? Bu durumda CM'yi hastaneden çıkışınızdan sonraki 
24 saat içinde bilgilendiriniz. Bunu tedavinizi yapan doktor tarafından doldurulan ve posta ile CM'ye göndereceğiniz 
resmi ‘Aangifte van arbeidsongeschiktheid’ (İş göremezlik beyanı) formu ile yapabilirsiniz. Posta mühürü beyan 
zamanının kanıtı olarak geçerlidir. 

 

 
1. Hastalık sigortası hastane faturasının bir kısmını geri öder. Hasta katkı payı ve olası özel oda ücretlerini kendiniz 

ödersiniz. 

2. Hastane yatış sigortasından geri ödeme almayan kişi, bir hastane yatışında belirli masraflar için CM-hizmet ve 
avantajlar paketinden tazminat alır. Bu tazminat, doğal olarak hastane yatış sigortası ile aynı korumayı sunmaz, 
ama faturanın etkisini biraz azaltır. 

3. Avantajlı CM hastane yatış sigorta paketlerinden birine katılarak yüksek hastane yatışı faturalarından 
kaçınabilirsiniz. 

CM-Hospitaalplan 
Güvenilir masrafları karşılayan bir sigorta faturalar bazında aşağıdaki tazminatı kapsar: 
• hastane yatışınızın masrafları; 
• hastane yatışınızdan önceki bir aydan sonraki üç aya kadarki masraflar; 
• belirli ciddi hastalıkların sonucunda oluşan masraflar. 

 
CM-Hospitaalfix ve CM-Hospitaalfix Extra 
Bu sabit sigorta otomatik olarak her yatış günü için sabit bir tutar öder. 
• CM-Hospitaalfix: hasta günü başına 12,37 euro geri ödeme alırsınız;; 
• CM-Hospitaalfix Extra: hasta günü başına 25 euro geri ödeme alırsınız; günlük hastane yatışı ve belirli sabit tutarlarda 

da. 
 

Optimal koruma 
CM-Hospitaalplan én CM-MediKo Plan ile tüm yıl hastane içinde ve dışındaki tüm medikal masraflara karşı sigortalı olursunuz.. 
Bu şekilde sizi optimal derecede korumayla sigortalayabiliriz.  

Bir çatı altına topladığınız tam sağlık sigortanız sayesinde hissettiğiniz ekstra güvenin tadını çıkarabilirsiniz. CM üyesi olarak 
geniş ekstra hizmet ve avantaj paketindeki hastane yatışı için birkaç tazminat olduğunu şimdiden göz önünde 
bulundurabilirsiniz. 

 

 
CM hastane yatış sigorta paketleri ve hastaneye gitmeniz gerektiğinde yapacaklarınız hakkında daha fazla bilgiyi 
www.cm.be/verzekeringen sayfasında Hollandaca olarak bulabilirsiniz. Ya da yakınınızdaki CM acentasından randevu 
isteyebilirsiniz. 
 
 
MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen: Yasal merkezi Belçika'da olan ve branş 2 "hastalık" alanından faaliyet göstermesine 150/01 numarası altında izin verilen sigorta girişimi. Girişim numarası: 
0851.601.503. İtiraz durumunda sadece genel koşullar geçerlidir. Bunları www.cm.be/verzekeringen. sayfasında bulabilirsiniz. 

Hastane faturanızın geri ödemesi nasıl? 
 

Sorularınız var mı? 
 

http://www.cm.be/verzekeringen

