
Vertaling – Taskforce Oekraïne 

 

1 

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

 

 

 
 

 

Система охорони здоров’я Бельгії вважається однією з найкращих у Європі. Кожен, хто проживає та/або 
працює в Бельгії, зобов’язаний зареєструватися у фонді медичного страхування. В обмін на сплату 
внеску на соціальне забезпечення ви застраховані від ризиків у разі хвороби, нещасних випадків, 
госпіталізації, … 
 
CM є найбільшим фондом медичного страхування в Бельгії та відіграє подвійну роль: 

• CM відшкодовує частину ваших витрат на охорону здоров'я; 

• а також забезпечує вам дохід на заміну в разі хвороби або нещасного випадку, що позбавляє вас 
можливості працювати. 

Крім того, CM пропонує широкий спектр додаткових послуг і переваг. 

 

 

Фармацевти, лікарні та деякі постачальники медичних послуг можуть переглядати дані вашої медичної 

страховки в Інтернеті за номером вашої національної страховки. Цей номер зазначено у вашому 

електронному посвідченні особи (eID). Через це вони попросять у вас електронне посвідчення особи.  

Картка ISI+ 
Якщо ви не відповідаєте умовам отримання посвідчення eID, ви отримуєте картку ISI+, на якій вказано 
ваш номер національного страхування. Карту ISI+ видають дітям до 12 років та особам, які не мають 
посвідчення eID, але мають соціальне страхування в Бельгії (наприклад, прикордонним працівникам та 
членам їхніх сімей). 
 
Жовті наклейки 
Ці наклейки містять усі необхідні дані CM. Ось чому потрібно, щоб наклейка була на кожному документі, 
який ви передаєте до CM. 

 

 

Ви захворіли? У цьому випадку краще відвідати лікаря загальної практики. Він може проконсультувати 
або пролікувати вас або, якщо потрібно, направити до лікаря-спеціаліста. Ви платите лікарю та 
отримуєте сертифікат в обмін на надану медичну допомогу. Це дозволяє отримати часткове 
відшкодування з вашого фонду медичного страхування (не пізніше, ніж через два роки після дати 
надання медичної допомоги). Наклейте жовту наклейку на сертифікат і поверніть CM через поштову 

Система охорони здоров’я Бельгії вважається однією з 

найкращих у Європі. Кожен, хто проживає та/або працює в 

Бельгії, зобов’язаний підписатися на фонд медичного 

страхування. 

Якісне медичне обслуговування 
 

Які документи я можу отримати через CM? 
 

Що відбувається, якщо мені потрібен лікар? 
 

Ласкаво просимо до CM (Християнський фонд 

медичного страхування) 

http://www.cm.be/klachten
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скриньку CM. Ви знайдете огляд усіх поштових скриньок нідерландською тут: www.cm.be. Після цього 
відшкодування буде зараховано на ваш рахунок. 
 
Не можете працювати через хворобу чи нещасний випадок? 
У цьому випадку негайно повідомте про це свого роботодавця та надайте йому медичну довідку. 
Повідомте також CM протягом 48 годин. Ви можете це зробити, скориставшись офіційною формою 
«Декларація про непрацездатність». 

 

 

Можливо, що ваш терапевт чи лікар-спеціаліст прописав вам ліки. Деякі ліки (частково) відшкодовує 
медичне страхування, інші ні. Можливо, ви цього не помічаєте у фармацевта, оскільки платите лише 
свою частку. Решту суми фармацевт отримує безпосередньо від фонду медичного страхування. Тому в 
аптеці необхідно пред’явити своє посвідчення eID або картку ISI+. За додатковою інформацією про 
відшкодування зверніться до свого лікаря. 
 
Деякі препарати вимагають додаткового дозволу лікаря-консультанта фонду медичного страхування. 
Ваш лікар надасть вам усю необхідну інформацію з цього приводу. 

 

 

У деяких ситуаціях ваш лікар загальної практики або лікар-спеціаліст не може вам більше допомогти, і 
вас потрібно госпіталізувати. У цьому випадку дуже важливо, щоб ваша медична страховка була дійсна.  
 
Більше інформації про госпіталізацію вашою рідною мовою можна знайти на сторінці 
www.cm.be/international-website.  

 

 

Як член CM, ви сплачуєте відповідний внесок. Таким чином, ви маєте право на широкий спектр послуг і 
пільг. Ви отримуєте, наприклад, гарні подарунки в разі народження дитини, компенсацію до 1050 євро за 
ортодонтичне лікування та протезування зубів, додаткові пільги у вигляді відшкодування витрат на 
лікування очей, психотерапію. Навіть коли ви займаєтеся спортом, CM пропонує вам фінансову 
допомогу.  
 
Більше інформації про наші послуги та пільги шукайте на www.cm.be/voordelen. 

Що відбувається, якщо мені потрібні ліки? 
 

Що відбувається, коли я потрапляю в лікарню? 
 

Які додаткові пільги я отримую із CM? 
 

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

