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Варіанти із самообслуговуванням від компанії CM

Замовлення документів, перегляд відшкодування, відстеження платежів, повідомлення про госпіталізацію тощо.  
Усе це можна зробити на сайті www.cm.be/mijn-cm. Якщо ви користуєтеся смартфоном, завантажуйте додаток My CM. 

Не вдається знайти відповідь на сайті CM? Працівники контактного центру з радістю допоможуть: 
 011 280 211 (кожного робочого дня від 08:30 до 12:00 і від 13:00 до 17:00, виняток – п’ятниця після обіду) 
 limburg@cm.be
 

За попереднім записом
Ми працюємо за попереднім записом, тому можемо приділити вашому питанню необхідний час. 
Запишіться на прийом в одному з наших 26 офісів за телефоном:  011 280 211 

Офіси зі стійкою реєстрації 
Для вирішення невеликих питань або для запису на прийом можна відвідати зазначені нижче відділення*.

                                                                                 Понеділок                                                     Вівторок                                                      Середа                                                           Четвер                                         П’ятниця

   Берінген                                                                             13:30 – 16:30         09:00 – 12:00                          09:00 – 12:00                                            09:00 – 12:00                                                 09:00 – 12:00   

   Білзен                                                                                  13:30 – 16:30                     09:00 – 12:00        13:30 – 16:30      09:00 – 12:00                               

   Бре         09:00 – 12:00                        09:00 – 12:00

   Генк                                                 09:00 – 12:00          13:30 – 16:30         09:00 – 12:00                                          09:00 – 12:00        13:30 – 16:30         09:00 – 12:00          13:30 – 16:30           09:00 – 12:00

   Хасселт                                           09:00 – 12:00          13:30 – 16:30         09:00 – 12:00       13:30 – 16:30       09:00 – 12:00        13:30 – 16:30         09:00 – 12:00                                                 09:00 – 12:00

   Гесден                               09:00 – 12:00         09:00 – 12:00

   Хаутхален                                   09:00 – 12:00           13:30 – 16:30        09:00 – 12:00                                          09:00 – 12:00                                            09:00 – 12:00

   Ломмель                                         13:30 – 16:30    09:00 – 12:00

   Маасмехелен                                             13:30 – 16:30                  09:00 – 12:00                                            09:00 – 12:00          13:30 – 16:30

   Пельт                                                  13:30 – 16:30         09:00 – 12:00                                    09:00 – 12:00          13:30 – 16:30           09:00 – 12:00

   Сінт-Трейден        09:00 – 12:00          13:30 – 16:30         09:00 – 12:00       13:30 – 16:30        09:00 – 12:00        13:30 – 16:30      09:00 – 12:00                                                 09:00 – 12:00

   Тессендерло                     09:00 – 12:00                                09:00 – 12:00

    Тонгерен                                                   13:30 – 16:30         09:00 – 12:00

*Робочі години станом на 06.12.2021 р.: графік роботи для більшості відділень наведено на сайті www.cm.be/kantoren.

Надсилаєте довідки від лікарів чи інші документи?

Користуйтеся поштовою скринькою CM. Перелік адрес наведено за посиланням: www.cm.be/brievenbussen.
Зелені конверти більше не потрібні; достатньо до кожного документа додати жовту наклейку.



Виникли питання щодо опіки? Звертайтеся на гарячу лінію Care Line! 

 Якщо ви раптом зіткнулися з хворобою, інвалідністю або обмеженням, ви можете не знати, куди звернутися. 

Лінія підтримки Care Line (Zorglijn) є першочерговим місцем, куди ви можете зателефонувати та де вам із радістю допоможуть.
Співробітник уважно вислухає ваше питання та:
  • організує (тимчасову) допомогу вдома з урахуванням ваших потреб; 
  • надасть інформацію та консультації щодо відшкодування витрат; 
  • у разі необхідності направить вас до відповідних партнерів. 

011 280 281 
zorglijn.limburg@cm.be

Виникли запитання щодо пенсії? 

Ви можете поставити будь-які свої питання щодо своєї (майбутньої) пенсії нашій службі пенсійного обслуговування.
Служба пенсійного обслуговування CM працює за попереднім записом у наведених нижче офісах компанії CM. 

  • Берінген
  • Білзен 
  • Генк 
  • Хасселт 
  • Хаутхален 
  • Ломмель 
  • Маасмехелен 
  • Пельт  
  • Сінт-Трейден

Поставте своє питання по телефону або запишіться на прийом за телефоном: 011 28 02 30. Служба пенсійного обслуговування працює в робочі 
дні з 8:30 до 12:00

Медичний консультант

Медичний консультант.
  •   Надає допомогу стосовно якості життя в широкому сенсі слова (фізичне та психічне здоров’я, соціальні взаємодії, щоденна активність тощо)
  •   Пропонує безкоштовну індивідуальну зустріч із клієнтом в офісі, під час прогулянки в місці його мешкання або консультацію по телефону.

Gezondheidsconsulent@cm.be або за телефоном: 011 280 211  

Низка фондів із надання медичних послуг

Компанія CM проводить інформаційні семінари, курси, вебінари й має медичні програми на різні теми. 
Докладнішу інформацію щодо повного спектру наших послуг наведено в програмі CM за посиланням: www.cm.be/agenda

Відповідальний видавець: Лізі Коузманс (Lizy Cosemans), Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt - «Жодні права не можуть бути отримані з цієї публікації.. Вона надається виключно в цілях ознайомлення».  


