
Vertaling 

‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – RO – 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. 
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Sistemul de sănătate belgian este unul dintre cele mai bune din Europa. Toate persoanele care locuiesc 
și/sau lucrează în Belgia sunt obligate să se afilieze la o casă de asigurări de sănătate. În schimb pentru plata 
unei contribuții la fondul de asigurări sociale, ești asigurat împotriva riscurilor de îmbolnăvire, accident, 
spitalizare ... 

 
CM este cea mai mare casă de sănătate din Belgia și are un rol dublu: 

•   CM îți rambursează o parte din costurile pentru sănătate; 
•   și îți asigură un venit de substituire în cazul în care nu poți munci din cauză că te-ai îmbolnăvit sau ai suferit un 

accident. 
 

În plus, CM îți oferă și un pachet de servicii și avantaje suplimentare. 

 

Ce documente primesc prin intermediul CM? 
 

Farmaciile, spitalele și anumiți furnizori de servicii medicale pot accesa online datele legate de casa ta de 

asigurări de sănătate, cu ajutorul codului tău numeric național (rijksregisternummer). Deoarece acest număr 

este trecut pe cartea ta de identitate (eID), îți vom cere acest act de identitate electronic. 
 

Card ISI+ 
Dacă nu îndeplinești condițiile de a ți se elibera o carte eID, ți se eliberează un card ISI+-pe care este indicat 
codul tău numeric național. Cardul ISI+ se eliberează copiilor sub 12 ani și persoanelor care nu dețin un eID 
dar sunt asigurate la fondul de asigurări sociale în Belgia (de ex. lucrătorii transfrontalieri și membrii familiilor 
acestora). 

 
Autocolante galbene 
Aceste autocolante conțin toate datele de care are nevoie CM. De aceea, lipește un astfel de autocolant pe 
fiecare document pe care-l trimiți la CM. 

 
 

Ce fac dacă am nevoie de un doctor? 
 

Te-ai îmbolnăvit? Atunci cel mai bine este să mergi la medicul de familie (huisarts). El sau ea te va sfătui, te 
va trata și dacă este nevoie, îți va face trimitere la un specialist. Plătești un onorariu la doctor și ți se 
eliberează o adeverință a asistenței medicale de care ai beneficiat, cu excepţia cazului în care există un 
aranjament de plată printr-un terţ. Cu aceasta poți obține rambursarea parțială de la casa de asigurări de 
sănătate de care aparții (în termen de maxim doi ani de la data prestațiilor medicale). Lipește un autocolant 
galben pe adeverință și trimite-o înapoi către CM, pe

 

 
 

 

Bun venit la CM 

Sistemul de sănătate belgian este unul dintre cele mai bune din 
Europa. Toate persoanele care locuiesc și/sau lucrează în Belgia 
sunt obligate să se afilieze la o casă de asigurări de sănătate. 

 

Sistem de sănătate de cea mai înaltă calitate 

http://www.cm.be/klachten
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adresa unei căsuțe poștale a CM. Găsești o listă cu toate tuturor căsuțele poștale în limba olandeză intrând 
pe www.cm.be. Dacă doctorul trimite electronic (prin eAttest) certificatul de asistenţă medicală către casa de asigurări de sănătate, nu 
trebuie să faci nimic, rambursarea se va face automat. 
 
 
Nu poți munci din cauză că te-ai îmbolnăvit sau ai avut un accident? 
 

Anunță-i imediat angajatorul, cu o adeverință de la doctor. Anunță și la CM în decurs de 48 de ore.  
Faci acest lucru cu ajutorul unui formular oficial „Declarație privind incapacitatea de muncă”  
(‘Aangifte van arbeidsongeschiktheid’) 

 
 

Ce fac dacă am nevoie de un medicamente? 
 

Medicul de familie sau medicul specialist îți poate prescrie medicamente. Anumite medicamente sunt 
compensate parțial prin casa de asigurări de sănătate, altele nu sunt. Se poate întâmpla să nu observi acest 
lucru, deoarece la farmacie plătești doar cota proprie. Farmacia regularizează restul sumei direct cu casa de 
asigurări de sănătate. De aceea, atunci când cumperi medicamente trebuie să prezinți în farmacie cartea ta 
de identitate eID sau cardul ISI+. Cere mai multe informații legate de rambursare medicului curant. 

 
Pentru anumite medicamente este nevoie de o aprobare specială din partea doctorului consultant al 
casei de asigurări de sănătate. Medicul tău curant îți va oferi informațiile necesare legate de aceasta. 

 
 

Ce fac dacă ajung în spital? 
 

În anumite situații, medicul de familie sau specialistul nu te pot ajuta în continuare, așa că trebuie să fii 
internat în spital. Este foarte important în astfel de cazuri ca asigurarea ta de sănătate să fie în regulă. 

 
Mai multe informații legate de spitalizare în limba ta maternă găsești la www.cm.be/international. 

 
 

Ce avantaje suplimentare primesc de la CM? 
 

Ca membru CM plătești o contribuție CM. Astfel ai dreptul la un pachet extins de servicii și avantaje. Primești 
astfel cadouri minunate atunci când ți se naște un copil, o rambursare de până la 1.050 euro pentru tratament 
ortodontic și proteze dentare, avantaje suplimentare în rambursările pentru îngrijirea ochilor pentru sprijinul 
psihologic. De asemenea, dacă faci sport, CM îți oferă o mică susținere financiară. 

 
Mai multe informații despre serviciile și avantajele noastre găsești pe www.cm.be/voordelen. 
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