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

 
 

 

 
 

 

Belçika'daki sağlık hizmetleri Avrupa'nın en iyisidir. Belçika'da oturan ve/veya çalışan herkes bir sağlık 
sigortasına kaydolmak zorundadır. Sosyal sigorta katkı ödemesi nedeniyle hastalık, kaza, hastane yatışı 
durumlarında risklere karşı sigortalanırsınız. 
 
CM, Belçika'daki en büyük sağlık sigortasıdır ve çift role sahiptir. 

• CM, sağlık hizmetleri için masraflarınızın bir kısmını geri öder;   

• ve hastalık veya kaza nedeniyle çalışamıyorsanız, ikame gelirle ilgilenir. 

Ayrıca CM, ek hizmet ve avantaj paketi sunar. 

 

 

Eczane, hastane ve belli sağlık hizmetleri kuruluşları vatandaşlık numarası ile sağlık sigorta bilgilerinize online 

ulaşabilir. Bu numara elektronik kimlik kartınızda (eID) bulunduğundan, sizden elektronik kimlik kartınızı 

isteyeceklerdir. 

ISI+-kartı 
eID'ye sahip olma şartını karşılamıyorsanız, vatandaşlık numarasının bulunduğu  ISI+-kart ı alırsınız. ISI+-
kartı 12 yaşından küçük ve eID'si olmayan ama Belçika'da sosyal sigortası olan kişilere ( örn. sınırda çalışan 
işçiler ve aile üyeleri) verilir. 
 
Sarı sticker 
Bu stickerlar CM'nin ihtiyacı olan tüm bilgileri içerir. Bu nedenle stickerı CM'ye verdiğiniz her belgenin üzerine 
yapıştırınız. 

 

 

Hastalandınız mı? Öyleyse ilk önce aile hekimine gidiniz. Kendisi size tavsiye verebilir ve gerekirse 
uzman bir hekime yönlendirebilir. Doktora bir hizmet ücreti ödersiniz ve sunulan yardım hakkında bir 
belge alırsınız (üçüncü taraf ödeme planı hariç.). Bununla (en son işlem tarihinden sonraki iki yıla 
kadar) sağlık sigortanızdan  kısmı geri ödeme alabilirsiniz. Sarı stickerı belgenin üzerine yapıştırınız 
ve kapalı CM zarfı içinde CM'ye CM-posta kutusundan teslim ediniz. Hollanda'daki tüm posta 
kutuları hakkında bir özeti www.cm.be sitesinde bulabilirsiniz. Tazminatınız hesabınıza 
yatırılacaktır. Doktor verilen yardım belgesini elektronik olarak (eAttest) sağlık sigortasına 
gönderirse, sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Geri ödeme otomatik olarak yapılacaktır. 

Belçika'daki sağlık hizmetleri Avrupa'nın en iyisidir. Belçika'da 

oturan ve/veya çalışan herkes bir sağlık sigortasına kaydolmak 

zorundadır. 

Kaliteli sağlık hizmetleri 
 

CM aracılığıyla hangi belgeleri alırım? 
 

Bir doktora ihtiyacım olursa? 
 

CM'ye hoş geldiniz 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/
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Hastalık veya kaza nedeniyle çalışamıyor musunuz? 
Öyleyse hemen doktorun verdiği belgeyle işvereninizi bilgilendiriniz. CM'yi de 48 saat içerisinde haberdar 
ediniz. Bunu ‘Aangifte van arbeidsongeschiktheid’ (İş göremezlik beyanı) resmi formu aracılığıyla yapınız. 

 

 

Aile doktorunuz veya uzman hekim size ilaç yazmış olabilir. Bazı ilaçlar için sağlık sigortasında tazminat 
ödenir, bazıları için ödenmez. Bunun farkına varmamış olabilirsiniz, çünkü eczanede sadece kendi payınızı 
ödersiniz. Eczane geri kalan tutarı sağlık sigortasından alır. Bu nedenle satın alım sırasında eczaneye eID 
veya ISI+ kartınızı göstermelisiniz. Geri ödeme hakkında daha fazla bilgiyi tedaviyi yapan doktorunuza 
sorabilirsiniz. 
 
Bazı ilaçlar için sağlık sigortasının danışman doktorundan ek izin gerekir. Tedaviyi yapan doktorunuz bu 
konuda gereken bilgiyi size verir. 

 

 

Bazı durumlarda aile doktorunuz veya uzman hekim size daha fazla yardım edemez ve hastaneye 
yatırılmanız gerekir. Bu durumda sağlık sigortanızın düzenli olması çok önemlidir.  
 
Hastane yatışı hakkında kendi dilinizde daha fazla bilgiyi www.cm.be/international sitesinde bulabilirsiniz.  

 

 

CM üyesi olarak bir CM katkısı ödersiniz. Böylece geniş hizmet ve avantaj paketinden yararlanmaya hakkınız 
olur. Bu şekilde çocuğunuzun doğumunda harika doğum hediyeleri, ortodonti ile diş protezi tedavilerinde 
1.050 euroya kadar tazminat, göz sağlığında ekstra avantajlar ve psikolojik sağlık hizmetlerinde tazminat 
hakkı kazanabilirsiniz. Ayrıca resmi bir klüpte spor yapıyorsanız, CM size finansal destek de vermektedir. 
 
Hizmet ve avantajlarımız hakkında daha fazla bilgi için www.cm.be/voordelen sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz. 

İlaca ihtiyacım olursa? 
 

Hastaneye düşersem ne olur? 
 

CM'de hangi ekstra avantajlarım olur? 
 

http://www.cm.be/klachten

