
Сервіс
Регіон Східна Фландрія

Замовлення документів, перегляд відшкодування, відстеження платежів, повідомлення 
про госпіталізацію… усе це можна зробити на сайті www.cm.be/mijn-cm. У вас 
є смартфон? Завантажте додаток Mijn CM.

Не вдається знайти відповідь на сайті CM? 
Працівники контактного центру будуть раді допомогти:

09 224 77 11 (кожного робочого дня від 8:30 до 12:00 і від 13:00 до 17:00, 
виняток – п’ятниця, до 16:00)

www.cm.be/contact

За попереднім записом
Для вирішення складніших питань та обробки файлів ми пропонуємо три варіанти: 
запис на прийом в одному з наших 53 офісів у Східній Фландрії, телефонну 
консультацію або відеозустріч.

09 224 77 11 
 

огляд офісів для запису через www.cm.be/contact 

Офіси зі стійкою реєстрації
Тут ви можете поставити відносно просте запитання або записатися на прийом. 
У наведених далі 20 офісах є стійка реєстрації: Алст – Алтер – Беверен – Дейнзе – 
Дендермонде  – Екло  – Гент (Мартелаарслаан)  – Гент (Пель)  – Гераардсберген  – 
Локерен – Мальдегем – Нінове – Ауденарде – Ронсе – Сінт-Ніклас – Стекен – Темсе – 
Веттерен – Зельзате – Зоттегем.

 

Під час шкільних канікул графік  
може відрізнятися, перевірте тут:

www.cm.be/contact



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

078 152 152

zorglijn.oostvlaanderen@cm.be

Співробітник уважно вислухає вашу ситуацію та:
• організує (тимчасову) допомогу вдома з урахуванням ваших потреб;
• надасть інформацію та консультації щодо відшкодування витрат;
• надасть особисту домашню сигналізацію;
• організує виїзд додому для консультації з терапевтом з ергономіки;
• запише на прийом до соціального працівника. 

Виникли запитання щодо пенсії?
Пенсійна служба: 

• надає інформацію та консультації щодо пенсійного законодавства:
• перевіряє пенсійні розрахунки/виплати;
• надає підтримку під час подачі/розгляду пенсії (також щодо 

іноземних пенсій);
• пропонує консультації щодо вибору кар'єри та подальшої пенсії;
• представляє ваші інтереси у справах, пов’язаних із пенсійним 

законодавством та гарантованим доходом для людей похилого віку. 

078 156 766 (доступно від 8:30 до 12:00). 
Щодо конкретних справ ми також можемо домовитися про зустріч 
у нашому офісі. Візьміть із собою такі документи: посвідчення особи 
(і пін-код) та останню виписку з отриманих вами виплат (якщо ви 
отримуєте соціальну допомогу).

Надсилаєте довідки від лікарів чи інші документи? 
Користуйтеся поштовою скринькою CM. Перелік адрес можна знайти за посиланням:

www.cm.be/brievenbussen

R.P. Bart De Ruysscher – Haachtsesteenweg 579, postbus 40, 1031 Brussels – ©CM


