Heb je een klacht over de CM-verzekeringen?
MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen wil als sociale verzekeraar een correcte en
transparante relatie met haar leden opbouwen. Toch is het mogelijk dat je niet
tevreden bent of ruimte voor verbetering ziet. Laat ons dit gerust weten. Door aan de
slag te gaan met jouw opmerkingen, kunnen we onze diensten verbeteren.
Om een zorgvuldige behandeling van klachten te verzekeren, stelde MOB
Verzekeringen CM-Vlaanderen een klachtenregeling op. Deze klachtenregeling
is van toepassing op de verzekeringen CM-MediKo Plan, CM-Hospitaalplan,
CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra.

1. De klacht melden
Je kan je klacht op de volgende manieren aan ons bezorgen:
• Online
Vul het regionale klachtenformulier in dat je vindt op www.cm.be/klachten.
• E-mail
Stuur je klacht naar verzekeringen@cm.be.
• Telefonisch
Neem contact op met de medewerkers van CM-verzekeringen via telefoonnummer 078 151 151.
Zij helpen je graag verder op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur of op zaterdag (behalve schoolvakanties)
van 9.00 - 12.00 uur.
• Schriftelijk
Stuur je brief samen met eventuele kopieën van documenten of informatie naar:
MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, Haachtsesteenweg 579 PB 40, 1031 Brussel.
• Kantoor
Je meldt je klacht in je vertrouwde CM-kantoor. Maak hiervoor een afspraak via www.cm.be/afspraken.
Wat doet CM-verzekeringen met je klacht?
We bevestigen de ontvangst van je klacht binnen twee werkdagen. We beantwoorden je klacht meestal
binnen de twee weken, maar ten laatste binnen de dertig dagen na indiening van de klacht.
Soms is er echter meer tijd nodig om een goede oplossing voor je klacht te vinden. In dat geval word je
verwittigd. Mochten we meer informatie nodig hebben om de klacht te behandelen, kunnen de eerder
genoemde termijnen verlengd worden. We brengen je hiervan dan ook op de hoogte.

2. Niet tevreden over een medische beslissing?
In geval van betwisting over de medische aspecten van het CM-Hospitaalplan, kun je in eerste stap -via mail
of brief- een herziening van de beslissing vragen.
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Indien je nog geen genoegen neemt met de uitspraak hierna, kan je:
• schriftelijk vragen aan CM-verzekeringen om contact op te nemen met de behandelende arts zodat deze én de raadsgeneesheer van CM-verzekeringen, in gemeenschappelijk overleg elk een geneesheer aanstellen om het geschil te beslechten.
• contact opnemen met de CM-ombudsdienst of de Ombudsman van de Verzekeringen
vzw (zie ommezijde).

Als de geneesheer van de verzekerde en die van CM-verzekeringen het onderling niet eens geraken, duiden
zij een derde geneesheer aan om als bemiddelaar op te treden. Is men het niet eens over deze benoeming,
dan wordt de derde geneesheer op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de bevoegde
rechtbank van eerste aanleg aangeduid. De woonplaats van de verzekerde is bepalend voor de bevoegdheid
van de rechtbank. De beslissing van deze bemiddelaar is bindend. Elke partij draagt in dit geval de kosten
en het honorarium van haar raadslieden. De verliezende partij draagt de kosten en het honorarium van de
derde geneesheer en de kosten van zijn/haar aanstelling.

3. Niet tevreden over een niet-medische beslissing of de behandeling van andere klachten?
Mogelijks ben je niet tevreden over de afhandeling of de voorgestelde oplossing. In dit geval kun je in beroep
gaan. Je doet dit door schriftelijk aan te geven dat je het niet eens bent met ons antwoord en dat je een
andere oplossing wilt.
Je kunt in beroep gaan door je te richten aan:
De CM-Ombudsman:
• Klachtenformulier
Je kunt ervoor kiezen om via www.cm.be/klachten de ombudsman in te schakelen.
• E-mail
Stuur je e-mail, samen met eventuele bijlagen, naar cm.ombud@cm.be.
• Schriftelijk
Stuur je brief naar:
CM-Ombudsman
Haachtsesteenweg 579
1031 BRUSSEL
De Ombudsman van de Verzekeringen vzw:
Wanneer de CM-Ombudsman je geen bevredigend antwoord geeft, of als je onmiddellijk de tussenkomst
wenst van de Ombudsdienst van de Verzekeringen vzw, kun je rechtstreeks een klacht indienen:
• via een webformulier (www.ombudsman.as)
• via mail naar info@ombudsman.as
• via fax naar +32 (2) 547 59 75
• via een brief naar:
Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
De rechtbank:
Je kunt er tenslotte ook voor kiezen om een beroep te doen op de rechtbank.
• Voor alle geschillen, behalve deze vermeld in de polisvoorwaarden onder punt 4 van hoofdstuk 11
(pagina 24), zijn de rechtbanken van het arrondissement waar de verzekerde is gedomicilieerd bevoegd.
• In geval de verzekerde gedomicilieerd is in het buitenland, is de rechtbank
van het arrondissement Brussel bevoegd.
De MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, is een onderneming onder toezicht van en toegelaten door de Controledienst voor de ziekenfondsen en
de landsbonden van ziekenfondsen bij beslissing(en) van 17 oktober 2011 om ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het koninklijk
besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen aan te bieden, alsook om, op
bijkomende wijze, risico’s te dekken die behoren tot de hulpverlening zoals bedoeld in tak 18 van bijlage 1 van voornoemd koninklijk besluit met volgend
door de Controledienst toegekend codenummer: 150/01.
De MOB is onderworpen aan onder meer de volgende wetten:
• de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en haar uitvoeringsbesluiten;
• de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering;
• de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en haar uitvoeringsbesluiten.
• de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen
en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen.
Dit is een uitgave van de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen.
Ondernemingsnummer: 0851.601.503
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