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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – BU – Welkom in België 
 
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. 

 

 

 
 

 

Белгийското здравеопазване е сред най-добрите в Европа. Всеки, който живее и/или работи в Белгия, 
е длъжен да се регистрира в здравноосигурителна каса. Срещу платените вноски за социално 
осигуряване Вие ще бъдете застраховани за рискове при болест, злополука, хоспитализация и др. 
 
CM е най-голямата здравноосигурителна каса в Белгия и играе двойна роля: 

• CM Ви възстановява част от разходите за здравеопазване 

• и Ви предоставя заместващи помощи, ако не можете да работите поради заболяване или злополука. 

Наред с това CM предлага и пакет от допълнителни услуги и преимущества. 

 

 

Аптекарите, болниците и някои медицински лица могат да проверят осигурителния Ви статус онлайн с 

помощта на социалноосигурителния Ви номер (rijksregisternummer). Тъй като този номер е изписан 

върху електронната Ви лична карта (eID), те ще поискат да представите електронен документ за 

самоличност. 

Социалноосигурителна карта ISI+ 
Ако не отговаряте на условията за издаване на електронна лична карта, ще получите 
социалноосигурителна карта ISI+, върху която е посочен социалноосигурителният Ви номер. 
Социалноосигурителната карта ISI+ се издава на деца под 12 години и на лица, които нямат 
електронна лична карта, но са осигурени в Белгия (напр. погранични работници и членовете на 
техните семейства). 
 
Жълти стикери 
Тежи стикери съдържат всички данни, от които се нуждае CM. Затова залепвайте такъв стикер на 
всеки документ, който предоставяте на CM. 

 

 

Ако се разболявате, най-добре се отбийте през личния си лекар (huisarts). Той ще Ви консултира, ще 
Ви назначи лечение, а при нужда ще Ви пренасочи към специалист. Вие заплащате хонорар на лекаря, 
а той Ви дава документ за оказана медицинска помощ, освен ако няма споразумение за платежен 
посредник. С този документ (до две години от датата на събитието) можете да получите частично 

Белгийското здравеопазване е сред най-добрите в Европа. 

Всеки, който живее и/или работи в Белгия, е длъжен да се 

регистрира в здравноосигурителна каса. 

Качествено здравеопазване 
 

Какви документи ще получа от CM? 
 

А ако ми трябва лекар? 
 

Добре дошли в CM 

http://www.cm.be/klachten
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обезщетение от здравноосигурителната каса. Залепете жълтия стикер върху удостоверението и го 
върнете на CM, като го пуснете в някоя от пощенските кутии на CM. На www.cm.be ще откриете списък 
на всички пощенски кутии на нидерландски език. Обезщетението ще бъде преведено по Вашата 
сметка. Ако лекарят изпрати документа за медицинската помощ на здравноосигурителната каса по 
електронен път (eAttest), Вие не трябва да правите нищо – обезщетението ще бъде уредено 
автоматично. 
 
Не можете да работите заради болест или злополука? 
Незабавно уведомете работодателя си посредством удостоверение от лекаря. В рамките на 48 часа 
уведомете и CM. Това става с помощта на официален формуляр "Уведомление при 
неработоспособност" (Aangifte van arbeidsongeschiktheid). 

 

 

Възможно е личният Ви лекар или специалист да Ви предпишат лекарства. Някои лекарства се поемат 
(частично) от здравната застраховка, други – не. Не е изключено да не забележите това, тъй като в 
аптеката заплащате само собствената част. Аптекарят начислява остатъчната сума направо на 
здравноосигурителната каса. Затова при покупка в аптеката трябва да представите електронна лична 
карта eID или здравноосигурителна карта ISI+. За повече информация относно обезщетенията се 
обръщайте към лекуващия си лекар. 
 
За някои лекарства се изисква допълнително разрешително от консултиращия лекар на 
здравноосигурителната каса. Лекуващият Ви лекар ще Ви информира по-подробно за това. 

 

 

Има ситуации, в които личният лекар и специалистът не могат да Ви помогнат повече и се налага да 
постъпите в болница. В такива случаи е изключително важно здравната Ви застраховка да е редовна.  
 
Допълнителна информация за хоспитализацията на собствения Ви език ще откриете на 
www.cm.be/international.  

 

 

Като член на CM Вие заплащате вноска в CM. Членството Ви дава право да ползвате широка гама от 
услуги и преимущества. Така например получавате чудесен подарък при раждане на дете, 
възстановяване на до 1050 евро за ортодонтско лечение и зъбни протези, отстъпки в грижата за очите, 
възстановявания на разходи за психологическа подкрепа. Ако спортувате, CM пак ще Ви бъде от 
полза. 
 
Повече информация за нашите услуги и преимущества ще откриете на www.cm.be/voordelen. 

А ако се нуждая от лекарства? 
 

А ако вляза в болница? 
 

Какви допълнителни преимущества ще получа от CM? 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/
http://www.cm.be/international

