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Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
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Tatilde hasta olduğunuzda veya kaza geçirdiğinizde, yurt dışında yaptığınız sağlık giderleriniz büyük ölçüde 
geri ödenmektedir. Burada ulaşım, kalış ve iletişim için ekstra masraflar söz konusudur. 

CM Seyahat sağlık sigortası aşağıdaki durumlarda geçerlidir: 

• Belçika’ya geri dönene kadar ertelenemeyen acil sağlık bakımı durumlarında. 

• Yurt dışındaki ilk günden itibaren, üç aylık geçerlidir bu hizmet. 

Dikkat: Eğer özellikle yurt dışına bakım yaptırmaya gidiyorsanız CM-Seyahat sağlık hizmetinden 
yararlanamazsınız. 

 

  

CM Seyahat sağlık sigortası 

• Çocuk parası alma hakkına sahip CM üyeleri için her ülkede geçerlidir. 
• Diğer tüm üyeler için, Akdeniz, Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde (AB ülkesinin bayrağı altında, yakın çevre 

bölgeleri de dahil olmak üzere) geçerlidir. 

Ülkelerin tam listesini   www.cm.be/reisbijstand websitesinde veya bu bilgilendirme broşürün ekinde 
bulabilirsiniz. 

Dikkat: CM-seyahat sağlık sigortası, gidişinizde negatif seyahat uyarısı olan veya gidilmesi tavsiye edilmeyen 
ülkeler için geçerli değildir. Belçika tarafından zorunlu olmayan seyahtaler için spesifik ve genel bir seyahat 
yasağı veya varış ülkesi tarafından zorunlu olmayan seyahatler için bir giriş yasağı uygulanmadığı sürece, bu 
seyahat tavsiyesi bir sağlık krizi nedeniyle ortaya çıkarsa, söz konusu istisna uygulanmayacaktır. 
Daha fazla bilgiye http://diplomatie.belgium.be  internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

  

• Mutas’ın telefon numarasını 0032 2 272 09 00 (her ülkede geçerlidir) 

• Tüm AB ülkelerinde, İngiltere, İsviçre, İzlanda, Norveç, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya ve Avustralya’da 
Avrupa sağlık sigortası kartı sigortalı olduğunuzu gösterir. Bu kart sadece spesifik durumlarda talep 
edilmelidir. Daha fazla bigi için:  http://www.cm.be/ezvk" \h. 

• Arnavutluk, Cezayir, Bosna-Hersek, Küba*, Ekvador*, İran*, Fas, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Tunus, 

Mutas CM’in seyahat yardım hizmeti. CM hesabınızı ödeyerek 

yurt dışında, tatilde otomatik olarak sigortalanmış olacaksınız. 

Mutas’ın acil durum merkezi size gece ve gündüz bilgi ve 

danışma hizmeti verecektir. Gerektiğinde Mutas Belçika’ya geri 

dönüşü bile sağlayacaktır. 

Ne gibi bir ödeme geri alacağım? 

CM Seyahat sağlık sigortası 

Tatile giderken yanımda ne götürmeliyim? 

Hangi ülkelerde CM Seyahat sağlık sigortasından yararlanabilirim? 
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Türkiye ve Belarus gibi ülkelere gidiyorsanız ek belgelere ihtiyacınız var. Bunun için CM ofisinize 
başvurun.   

* Sadece çocuk parası hakkınız varsa.  

 

  

Hastane gerektirmeyen giderler 

Sadece hastane gerektirmeyen giderleriniz varsa (mesela muayene veya ilaç için), bu durumda CM seyahat 
seyahat sağlık sigortasının sizin için geçerli olduğu ülkede yerinde ödeme yapmanız lazım. 

Tüm orijinal belgeleri, faturaları ve reçeteleri saklayın. Eve döndüğünüzde bütün belgeleri başvuru formuyla 
birlikte, geri ödeme yapılması için CM’e iletin. Avustralya ve Tunus’ta faturaları, anında geri ödeme yapılması 
için orada sunmanız gerekmektedir 

Tavsiye: başvuru formunu www.cm.be/reisbijstand \h  sitesinden indirebilirsiniz 

Hastaneye kaldırma durumunda  

Hastaneye kaldırıldığınız ülkede CM seyahat sağlık sigortası geçerli ise 48 saat içinde Mutas’ın acil servis 
numarasını arayın. Hemen yardım verilecektir. 

Dikkat : Eğer kaza veya hastalık yüzünden tekrar işinizin başına dönemeyecekseniz bu durumu hemen CM’e 
bildirin. Böylelikle işsizlik paranızın geri ödemesiyle ilgili sorun yaşamazsınız. 

Mutas’ın acil servis hizmetine günün 24 saati 0032 2 272 09 00 nolu telefondan veya  Mutas online 
(www.mutas.be) üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu telefon numarasını yurtdışında tatilde sürekli 
yanınızda bulundurun. Telefonunuza kaydedebilirsiniz mesela. 

Daha fazla bilgi için : www.cm.be/reisbijstand  
 

Bulunduğum yerde ne yapmalıyım ? 
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• Aland adaları 

• Arnavutluk  

• Cezayir  

• Andorra 

• Azorlar 

• Balear Adaları 

• Bosna-Hersek 

• Bulgaristan 

• Kanarya Adaları 

• Korsika 

• Kıbrıs 

• Danimarka 

• Almanya 

• Mısır 

• Man adası 

• Ceuta ve Melilla 

• Estonya Cumhuriyeti 

• Faroe Adaları 

• Finlandiya 

• Fransa 

• Fransız Guyanası 

• Cebelitarık 

• Yunanistan 

• Grönland 

• Guadeloupe 

• Macaristan 

• Irlanda 

• Izlanda 

• Israil 

• Italya 

• Ürdün 

• Manş adaları 

• Kosova 

• Hırvatistan 

• Letonya 

• Lübnan 

• Libya 

• Lihtenştayn 

• Litvanya 

• Lüksemburg 

• Makedonya 

• Madeira Adası 

• Malta 

• Fas 

• Martinique 

• Mayotte Adası 

• Monako 

• Karadağ 

• Hollanda 

• Norveç 

• Avusturya 

• Filistin bölgesi Polonya 

• Portekiz 

• Réunion 

• Romanya 

• Saint Martin 

• San Marino 

• Sardinya 

• Sicilya Özerk Bölgesi 

• Slovenya 

• Ispanya 

• Suriye 

• Çek Cumhuriyeti 

• Tunus 

• Türkiye 

• Vatikan 

• Birleşik Krallık 

• Isveç 

• Isviçre 

EK : CM Seyahat sağlık sigortasının coğrafi kapsamı 


