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Jeśli podczas wakacji zachorujesz lub będziesz mieć wypadek, przysługuje Ci zwrot większej części kosztów  
medycznych, poniesionych za granicą. W tym również dodatkowych kosztów poniesionych w związku z 
przejazdami, pobytem i komunikacją. 

Ubezpieczenie podróżne Chrześcijańskiej Kasy Chorych (CM) jest ważne: 

• w przypadku pilnej opieki medycznej, której nie możesz odłożyć do swego powrotu do Belgii. 

• w ciągu trzech miesięcy, licząc od pierwszego dnia udzielenia pomocy za granicą. 

Uwaga: CM-ubezpieczenie podróżne nie ma zastosowania, jeśli jedziesz za granice w celu odbycia tam 
leczenia. 

 

  

CM-ubezpieczenie podróżne jest ważne: 

• we wszystkich krajach dla członków CM mających prawo do zasiłku rodzinnego. 
• w krajach regionu Śródziemnomorskiego oraz Europy Zachodniej i Centralnej (w tym regiony 

najbardziej oddalone, pod flagą państwa UE) dla wszystkich innych członków CM. 

Pełny przegląd znajdziesz na www.cm.be/reisbijstand albo w załączniku do niniejszego folderu 
informacyjnego. 

Uwaga: CM-ubezpieczenie podróżne nie ma zastosowania w krajach z rekomendacją negatywną lub 
niezalecaną wystawioną w chwili wyjazdu.Ten wyjątek nie ma zastosowania, jeśli ta rekomendacja została 
wystawiona z powodu kryzysu zdrowotnego, chyba że Belgia wystosuje ogólny lub szczegółowy zakaz na 
podróże inne niż konieczne lub kraj docelowy wystosuje zakaz wjazdu. 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej diplomatie.belgium.be 

 

  

• Numer telefonu 0032 2 272 09 00 Mutas (we wszystkich krajach). 

• Jeśli jedziesz na wakacje do kraju UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, 
Macedonii lub Australii,  zawsze bierz z sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Także na 
tej karcie jest podany numer telefonu centrali alarmowej. 
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz zamówić przez www.cm.be/reisbijstand lub w 

Mutas CM jest ubezpieczeniem podróżnym. Dzięki opłacie 

składek CM będziesz automatycznie ubezpieczony w czasie 

wakacji za granicą. Centrala alarmowa Mutas o każdej porze 

dnia i nocy udzieli Ci informacji, rady i pomocy. W razie 

potrzeby Mutas zorganizuje nawet repatriację do Belgii. 

Jakie koszty zostaną mi zwrócone? 
 

CM-ubezpieczenie podróżne 

Co muszę zabrać ze sobą na wakację? 
 

W jakich krajach jest ważne CM-ubezpieczenie podróżne? 
 



 

Vertaling 
 

2 

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

 

  

biurze CM. 

• Jeśli jedziesz na wakacje do Albanii, Algierii, Bośni i Hercegowiny, Kuby*, Ekwadoru*, Iranu*, Maroka, 
Czarnogóry, Rosji*, Serbii, Tunezji, Turcji i Białorusi*, są wymagane dodatkowe dokumenty. Skontaktuj 
się w tym celu z biurem CM.*  Tylko jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego. 

 

 

  

Koszty ambulatoryjne 

Jeśli masz tylko koszty ambulatoryjne (np. konsultacje i lekarstwa) w krajach, gdzie  dla Ciebie  ma 
zastosowanie CM-ubezpieczenie podróżne, wtedy płacisz rachunek na miejscu.  

Zachowujesz wszystkie oryginalne faktury, recepty oraz inne dokumenty. Po powrocie do domu przynieś 
wszystkie dowody oraz formularz ‘Tegemoetkoming reisbijstand’ (‘Pomoc finansowa – ubezpieczenie 
podróżne’) do biura CM celem uzyskania refundacji. 
W Australii i Tunezji przedstaw swoje faktury na miejscu w celu uzyskania natychmiastowej refundacji z Kasy 
Chorych. 

Wskazówka:  Formularz wniosku możesz ściągnąć na www.cm.be/reisbijstand. 

Hospitalizacja  

W przypadku Twojej hospitalizacji w kraju, w którym dla Ciebie ma zastosowanie CM-ubezpieczenie 
podróżne, skontaktuj się w ciągu 48 godzin z centralą alarmową Mutas. Natychmiast zostanie udzielona Ci 
pomoc. 

Uwaga:  Jeśli z powodu choroby  lub wypadku  za granicą nie możesz wrócić do pracy w przewidzianym 
dniu, wtedy zgłoś to natychmiast do CM. W ten sposób zapobiegniesz problemom z wypłatą zasiłku za 
niezdolność do pracy. 

Centrala alarmowa Mutas jest do Twojej dyspozycji przez 24 godziny na dobę pod numerem 0032 2 
272 09 00 albo przez Mutas online (www.mutas.be).  
Upewnij się, że zawsze masz ten numer pod ręką podczas wakacji za granicą. 
Możesz na przykład zapisać go również w telefonie komórkowym.  

Wiece informacji: www.cm.be/reisbijstand. 
 

Co mam robić na miejscu? 
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• Wyspy Alandzkie  

• Albania  

• Algeria 

• Andora  

• Azory  

• Wyspy Baleary 

• Bośnia I Hercegowina  

• Bulgaria  

• Wyspy Kanaryjskie  

• Korsyka  

• Cypr   

• Dania   

• Niemcy   

• Egipt  

• Wyspa Man  

• Enklawy Ceuta i Melilla  

• Estonia   

• Wyspy Owcze  

• Finlandia  

• Francja  

• Gujana Francuska  

• Gibraltar  

• Grecja   

• Grenlandia   

• Gwadelupa   

• Węgry   

• Irlandia   

• Islandia  

• Izrael   

• Włochy   

• Jordania   

• Wyspy Normandzkie   

• Kosowo   

• Chorwacja  

• Łotwa  

• Liban  

• Libia  

• Lichtenstein  

• Litwa  

• Luksemburg  

• Macedonia  

• Madera  

• Malta  

• Maroko   

• Martynika  

• Majotta 

• Monako  

• Czarnogóra   

• Holandia  

• Norwegia  

• Austria  

• Palestyna   

• Polska  

• Portugalia 

• Reunion  

• Rumunia  

• Sint Maarten  

• San Marino  

• Sardynia  

• Serbia  

• Sycylia  

• Słowacja  

• Słowenia   

• Hiszpania  

• Syria  

• Czechy  

• Tunezja  

• Turcja  

• Państwo Watykan   

• Wielka Brytania  

• Szwecja  

• Szwajcaria  

Załącznik: zasięg geograficzny CM-ubezpieczenia podróżnego  
 


