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Dacă ai sau nu dreptul la compensare majorată, acest lucru depinde de venitul familial. 

Drept automat la compensare majorată 
În anumite situații, ai automat dreptul la compensare majorată, deoarece beneficiezi deja de un anumit beneficiu, din 
cauză că: 
• beneficiezi de un venit pentru integrare (leefloon) sau de un ajutor similar de la OCMW (Centrul național pentru 

ajutor social); 
• beneficiezi de o garantare a veniturilor pentru vârstnici (IGO) sau de un venit garantat pentru vârstnici (GIB); 
• beneficiezi de un ajutor pentru persoane cu handicap; 
• beneficiezi de alocație majorată pentru copil din motive medicale (4 puncte din prima coloană); 
• ești înregistrat la CM ca minor străin, fără însoțitor; 
• ești înregistrat la CM ca orfan cu vârsta de sub 25 de ani. 

Dreptul la compensare majorată se aplică persoanei care se bucură de avantajul respectiv, partenerului acesteia și 
persoanelor aflate în întreținerea ei. Nu trebuie să faci nimic pentru a primi compensarea, CM se ocupă de tot. 
 
Dreptul la compensarea majorată după evaluarea veniturilor 
Nu ai dreptul automat la compensarea majorată, dar ai venituri mai mici decât plafonul stabilit? Atunci poți depune o 
cerere. 

Pentru a putea beneficia de compensarea majorată, trebuie ca veniturile familiale impozabile brute* aferente anului 
calendaristic anterior să nu depășească  20.292,59 euro, la care se adaugă  3.756,71 de euro per membru de familie 
suplimentar și trebuie ca veniturile actuale să nu fi crescut. Dreptul se aplică întregii familii (= ție, partenerului tău și 
persoanelor aflate în întreținerea voastră). 

* Pe www.cm.be/vt găsești o listă cu  persoanele care pot fi luate în considerare la calculul venitului familial. Și consultantul tău CM te 
poate ajuta să întocmești corect dosarul. 
 
Excepție: anumite grupuri cu un venit fix trebuie să facă doar dovada veniturilor lunii precedente (suplimentate de orice venit asociat, 
de ex. primă de vacanţă, primă de sărbători), de exemplu: pensionarii, familiile monoparentale, persoanele cu handicap și handicap 
parțial, persoanele cu pensie de urmaș, persoanele inapte de muncă și/sau șomeri de cel puțin 3 luni, lucrătorii independenți cu drepturi 
tranzitorii clasice, funcționarii publici inactivi de cel puțin 3 luni din motiv de boală, militarii eliberați temporar din funcție din motiv de 
boală, de cel puțin 3 luni. 
 
În această situație, venitul familial brut impozabil al lunii precedente după o recalculare a venitului anual nu trebuie să depășească 
24.155,16 de euro, la care se adaugă 4.471,78 de euro per membru de familie suplimentar (limită supusă indexării) și trebuie ca 
veniturile actuale să nu fi crescut. 

 

 

Pasul 1 
Faci o programare la oficiul CM de care aparții pentru a solicita o compensare majorată.  

 
Persoanele care beneficiază de o compensare majorată a costurilor 
cheltuie mai puțin cu serviciile de sănătate. Ele au anumite avantaje 
pe lângă asigurarea de sănătate. 

Cine poate obține o compensare majorată? 
 

Cum cer o evaluare a mijloacelor de subzistență? 
 

Compensare majorată 

http://www.cm.be/klachten
about:blank
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Ce documente justificative trebuie să aduci? 

• Ultima decizie de impunere pentru impozitul pe venitul personal (aanslagbiljet). 
• Fișele salariale (loonfiches). 
• Extrase de cont ale tuturor pensiilor de care beneficiezi (și cele din străinătate). 
• Extrase de cont, documente justificative ale dobânzilor, pensiilor extra-legale, pentru accidentele de muncă, sau 

pentru boli profesionale. 
• Dovezile de plată ale asigurărilor de grup și de viață, planurilor de economii. 
• Decizie de impunere a impozitului pe proprietate, cu specificarea veniturilor cadastrale. 
• Documente justificative ale bunurilor mobile (capitaluri, acțiuni). 
• Documente justificative ale tuturor celorlalte venituri (ajutor de șomaj, prime de sfârșit de an, primă de concediu, 

pensie alimentară…). 
 

Trebuie să ai la tine și cartea de identitate electronică și codul pin corespunzător.  
Dacă nu-ți mai amintești codul pin, atunci adresează-te Serviciului Populație (dienst Bevolking) al localității de 
domiciliu. 
Pasul 2 
Din momentul depunerii cererii, ai la dispoziție două luni să completezi documentul „Declarație pe propria răspundere” 
(‘Verklaring op erewoord’) și să anexezi documentele justificative pe care încă nu le-ai anexat. 

Pasul 3 
După primirea tuturor documentelor justificative necesare, CM îți calculează venitul familial total și îl compară cu plafonul. 
CM te va anunța cu privire la rezultatul calculului. 

 

 

Avantajele asigurării de sănătate 
• Rambursarea costurilor de sănătate: compensarea majorată a anumitor medicamente, a consultațiilor medicale, 

stomatologice, kinetoterapeutice … Tu nu ai nimic de făcut. Suma se calculează corect în mod automat. 
• Spitalizare: cotă personală mai redusă în costurile de internare și nicio taxă de cameră sau taxe suplimentare 

pentru internarea (ambulatorie) într-o cameră comună sau dublă. 
• Aplicarea obligatorie a regimului plătitor terț. Medicul tău de familie compensează costurile direct cu CM, așa că ție 

îți rămâne de plată doar contribuția personală și eventualele suplimente. 
• În majoritatea cazurilor, dreptul la facturare maximă socială: dacă, pe parcursul anului, costurile tale de sănătate 

ating suma maximă valabilă pentru acel an, celelalte costuri medicale ți se rambursează integral. Nu trebuie să faci 
nimic pentru aceasta. 

Alte avantaje 
• 50% reducere la tren (NMBS) și eventual reducere la abonamentele de autobuz De Lijn. 
• Dreptul la tarif telefonic social în caz de incapacitate de muncă sau pentru persoanele de peste 65 de ani. Pentru 

condiții și informații suplimentare, ia legătura cu operatorul tău telecom. 
• În anumite regiuni, beneficiezi de scutire de la taxele provinciale sau de la prima provincială/municipală. 
• Reducere suplimentară la concediu de recuperare oferit de CM și concedii cu Kazou și Samana. 
• Rambursări mai mari CM-avantaj la psihoterapie și franșiză mai redusă în CM-reisbijstand Mutas. 
• Contribuție redusă la Asigurările de Protecție Socială flamande (Sociale Bescherming) ( 29 de euro în loc de  58 

de euro pe an) pentru persoanele care la 1 ianuarie al anului precedent aveau dreptul la compensare majorată. 
Dacă ești afiliat la CM-Zorgkas, atunci acest lucru se face automat. 

• Compensarea cheltuielilor cu încălzirea dacă locuința ta este încălzită cu propan la vrac, ulei domestic (în vrac sau 
la pompă) sau cu petrol pentru încălzire de la pompă. Se depune cerere la OCMW (www.verwarmingsfonds.be). 

• Scanarea energetică a locuinţei: dreptul la o scanare gratuită, realizată de „Energiesnoeiers”. Acest tip de scanare 
energetică pune în evidenţă opţiunile de economisire a energiei în locuinţa ta. Solicită o scanare pe 
www.energiesnoeiers.net/energiescan. 

• Energie: dreptul la un împrumut fără dobândă pentru investiţii destinate economisirii energiei în locuinţa ta. Pentru 
informaţii suplimentare, accesează www.mijnenergiehuis.be/energielening. 

• Tarife sociale pentru gaze naturale şi electricitate (măsură temporară).  
 
Certificatul pentru aceste avantaje se solicită de la CM. 

 

Care sunt avantajele? 
 

http://www.cm.be/klachten
about:blank
http://www.energiesnoeiers.net/energiescan
http://www.mijnenergiehuis.be/energielening


Vertaling 

‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: november 2022 – vertaald november 2022- RO – 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. 

 

 

Mai multe informații despre compensările majorate găsești pe www.cm.be/vt.  
Găsești acolo și o listă cu avantaje CM suplimentare, pentru persoanele care se încadrează pentru obținerea compensării 
majorate. 

Informaţii suplimentare 
 

http://www.cm.be/klachten

