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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: november 2022 – vertaald november 2022 – BU – Verhoogde tegemoetkoming 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we onze 
service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

Правото на по-високи обезщетения зависи от семейните Ви доходи. 

Автоматично право на по-високи обезщетения 
В определени ситуации получавате автоматично право на по-високи обезщетения, тъй като: 
• получавате помощи за бедност или равностойно подпомагане от Обществения център за социални помощи 

(OCMW); 
• получавате плащания с цел поддържане на доходите (IGO) или гарантиран доход за възрастни хора (GIB); 
• получавате обезщетения за хора с увреждания; 
• получавате по-висок размер на детски помощи по медицински причини (4 точки в първия стълб); 
• сте регистрирани в CM като непридружаван малолетен чужденец; 
• сте регистрирани в CM като сирак на възраст под 25 години. 

Право на по-високи обезщетения имат лицата, на които се полага това преимущество, както и техните партньори и 
зависимите от тях лица. За целта не е нужно да правите каквото и да било – CM урежда всичко. 
 
Право на по-високи обезщетения след проучване на доходите 
Ако правото Ви на по-високи обезщетения не произлиза автоматично, но имате доходи, които са под определения таван, 
то тогава можете да подадете заявление. 

За да добиете право на по-високи обезщетения, брутните облагаеми доходи на семейството* за изминалата 
календарна година не бива да надвишават 20,292.59 евро, като за всеки следващ член на семейството тази сума се 
увеличава с 3,756.71 евро. Наред с това настоящите Ви доходи не бива да са се повишили. Правото засяга цялото 
семейство (=Вас, партньора Ви и зависимите от Вас лица). 

* На www.cm.be/vt ще откриете списък на лицата, които се вземат предвид при изчисляване на семейните Ви доходи. Консултантът на 
CM също може да Ви помогне да определите кои са тези хора. 
 
Изключение: определени групи с фиксирани доходи удостоверяват само доходите си за последния месец (допълнен с всички 
свързани доходи, напр. надбавка за почивка, бонус в края на годината. Такива са: пенсионерите, семействата с един родител, лицата 
с увреждания или с частични увреждания, вдовците/вдовиците, получаващи пенсия на преживели зависими от тях лица, лицата, които 
са били неработоспособни и/или безработни за най-малко 3 месеца, самонаетите лица със стандартни права по време на преходния 
период, държавните служители, които са били неактивни в продължение на най-малко 3 месеца поради заболяване, военните, 
временно освободени от служба в продължение на най-малко 3 месеца поради заболяване. 
 
В такъв случай след преизчислението към годишна база брутните облагаеми доходи на семейството за последния месец не бива 
да надхвърлят 24.155,16 евро, като за всеки следващ член на семейството тази сума се увеличава с 4.471,78 евро (ограничението 
подлежи на индексация). Наред с това настоящите Ви доходи не бива да са се повишили. 

 

 

Стъпка 1 
Уговорете си среща в офис на СМ, за да кандидатствате за по-високи обезщетения.  

Какви документи трябва да носите? 

 
Хората, които получават по-високи обезщетения (verhoogde 
tegemoetkoming), плащат по-малко за здравеопазване. 
Предимствата на застраховките се простират извън 
здравеопазването. 

Кой има право на по-високи обезщетения? 
 

Как да кандидатствам за проучване на доходите? 
 

По-високи обезщетения 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/vt
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• Актуално уведомление за дължими или възстановими данъци (aanslagbiljet). 
• Платежни ведомости (loonfiches). 
• Извлечения от сметките, по които са плащани всички пенсии (и в чужбина). 
• Извлечения от сметки, документи за лихви, професионално пенсионно осигуряване, трудови злополуки, 

професионални заболявания. 
• Удостоверения за плащане на групови застраховки и застраховки живот, пенсионни спестявания. 
• Уведомление от данъчната служба за данъци върху недвижимо имущество, в което е посочена наемната 

стойност на имуществото. 
• Документи за движимо имущество (капитали, дялове и др.). 
• Документи за всякакви други доходи (платени обезщетения за безработица, годишни бонуси, платени отпуски, 

издръжки и др.). 
 

Носете си и електронната лична карта и съответния пинкод.  
Ако сте забравили пинкода си, можете да се обърнете към Служба "Население" в мястото по постоянно 
местожителство. 
Стъпка 2 
След подаване на заявлението имате два месеца, за да попълните документа "Клетвена декларация" и да представите 
липсващите доказателствени документи. 

Стъпка 3 
След получаване на всички необходими документи CM ще пресметне общия доход на Вашето семейство и ще го сравни 
с определения таван. CM ще Ви уведоми за резултата от изчислението. 

 

 

Преимуществата на здравната застраховка 
• Възвръщане на здравни разходи: по-високи обезщетения за някои медикаменти, за посещенията при лекаря, 

зъболекаря, кинезитерапевта и др. От Вас не се очаква да правите нищо. Сумата се изчислява автоматично. 
• Хоспитализация: по-ниско самоучастие в разходите за престой и не плащате такси за стая или допълнителни 

такси за (амбулаторен) прием в обща или двойна стая. 
• Задължително прилагане на правилото за уреждане на плащането между доставчика на медицинските услуги и 

здравноосигурителната каса. Личният Ви лекар изпраща фактурите си направо до CM, така че за Вас да остават 
единствено самоучастието и евентуалните добавки. 

• В повечето случаи имате право на фактури със социален максимум. Когато здравните Ви разходи достигнат 
максималната сума, останалите медицински разходи Ви се възстановяват напълно. За целта не е нужно да 
правите каквото и да било. 

 
Други преимущества 
• 50% отстъпка от пътувания с влак (NMBS) и евентуално отстъпка от абонамента за градския транспорт (De Lijn). 
• Право на социална тарифа за телефон за лица с неработоспособност или такива на възраст над 65 години. За 

допълнителни условия и информация се обръщайте към телефонния си оператор. 
• В някои райони е възможно да бъдете освободени от провинциален данък или от провинциална/общинска вноска. 
• По-високи обезщетения за възстановителна почивка от CM и почивки с Kazou и Samana. 
• По-високи обезщетения при психотерапия и по-ниски задължения при пътувания с Mutas за застрахованите в CM. 
• По-ниски вноски за социална защита във Фландрия (29 евро вместо 58 евро годишно) за всеки, който е имал 

право на по-високи обезщетения към 1 януари на съответната година. Ако имате сключена застраховка CM-
Zorgkas, тогава това става автоматично. 

• Помощи за отопление, ако жилището Ви се отоплява на наливен пропан бутан, газьол (наливен или от помпа) или 
петрол от помпа. Кандидатства се пред Обществения център за социални помощи (www.verwarmingsfonds.be). 

• Енергийно сканиране: право на безплатно енергийно сканиране от „Energiesnoeiers“. Този тип енергийно 
сканиране определя възможностите за спестяване на енергия във вашия дом. Поискайте сканиране на 
www.energiesnoeiers.net/energiescan.  

• Енергия: право на безлихвен кредит за енергоспестяващи инвестиции във вашия дом. За повече информация 
посетете www.mijnenergiehuis.be/energielening. 

• Социална ставка за природен газ и електроенергия (временна мярка). 
 
Удостоверение за тези привилегии ще получите от CM. 

 

Какви са преимуществата? 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.verwarmingsfonds.be/
http://www.energiesnoeiers.net/energiescan
http://www.mijnenergiehuis.be/energielening
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Допълнителна информация за по-високите обезщетения ще откриете на www.cm.be/vt.  
Там ще намерите и списък на допълнителните преимущества, които получавате от CM, когато имате право на по-високи 
обезщетения. 

Допълнителна информация 
 

http://www.cm.be/klachten

