Ви з України?
Ось що вам необхідно знати про
компанії взаємного страхування у
Брюсселі.

Взаємне страхування,
для чого воно?
Приналежність до фонду медичного страхування в Бельгії є обов’язковою для:
Отримння і компенсації за медичні витрати,
коли ви консультуєтеся з лікарем, стоматологом, спеціалістом, фізіотерапевтом чи іншим
медичним працівником (у приватній практиці,
лікарні тощо). Або, якщо вас госпіталізують,
страхівка відшкодуєте вам частину суми,
яку ви заплатите за це обслуговування або
госпіталізацію. Так само при придбанні ліків в
аптеках, які ви повинні купувати за рецептом
медичного закладу, ви відшкодуєте частину
вартості цих ліків.
Компенсація доходів, якщо ви працювали
в Бельгії, але через хворобу, чи нещасний
випадок, або через материнство/батьківство
більше не можете працювати, стрвхівка може
компенсувати вам дохід. Будь ласка, зверніть
увагу, що це не є автоматичним правом: ви
маєте запитати вашу компанію спільного
страхування про умови договору.

Як розраховується
повернення коштів?
Як бенефіціар тимчасового захисту, реєстрація в агенції медичного страхування дає вам
можливість безпосередньо отримати вигоду
від «статусу BIM» (Бенефіціар посиленої
допомоги). Цей статус дає вам можливість
отримати більшу компенсацію за медичне обслуговування (наприклад, щодо послуг лікаря
загальної практики, чи медсестри, чи навіть
придбання певних ліків), але не обов’язково
повне відшкодування. Щоб скористатися цим
правом, ви повинні як найшвидше зареєструватися (а також ваші діти або особи, які
вас супроводжують) у агенції медичного
страхування.

Коли ви перебуваєте на обліку в обраній вами
агенції медичного страхування, ви можете
подати запит на відшкодування заднім числом з
першого дня кварталу, протягом якого вам було
видано довідку про тимчасовий захист, або довідку про реєстрацію (наприклад, якщо ви отримали довідку тимчасового захисту 15 березня
2022 р., а ваша страхівка розпочалась 05 квітня
2022 р., тоді ви маєте право на ретроактивне
відшкодування пільг з 1 січня 2022 р.).

В якій агенції медичного
страхування мені стати
на облік?
Якщо ви живете в Брюссельському столичному регіоні (в муніципалітеті з поштовим
індексом від 1000 до 1210), у вас є вибір між 7
різними агенціями медичного страхування.
Усі 7 медичних страхових компаній роблять
обов’язкове медичне страхування.
Лише 1 із 7 агенцій медичного страхування
(а саме CAAMI) пропонує лише обов’язкове
приєднання до фонду медичного страхування
і нічого більше. Приєднання до цієї агенції
медичного страхування є безкоштовним.
6 інших агенцій медичного страхування
організовують - на додаток до обов’язкового
страхування - додаткове покриття для послуг,
які недостатньо або зовсім не покриваються
обов’язковим страхуванням. Крім того, вони
пропонують низку різноманітних переваг
(наприклад: фінансова допомога при купівлі
окулярів, додаткове покриття під час сеансів
психотерапії, відшкодування частини абонементу в спортивному клубі, чи стажування
під час канікул у школах тощо). Ці послуги та
переваги відрізняються залежно від агенції
медичного страхування. Щоб отримати ці бенефіти, ви маєте вностити щоквартальний, або
щорічний фінансовий внесок, який у кожної
агенції різний. З цими 6 агенціями медичного
страхування неможливо укласти договір лише
на частину обов’язкового страхування.

Чи можу я взяти додаткове покриття?
Вартість медичних послуг у Бельгії може бути
високою. Особливо у випадку госпіталізації
(обов’язкове страхування покриває лише її
частину) або, наприклад, для деяких форм
стоматологічної допомоги. Ось чому може
бути доцільним взяти додаткове покриття.
Додаткові види страхування дуже різноманітні, та пропонують різне покриття залежно
від ваших потреб. Різні агенції медичного
страхування (крім CAAMI) пропонують усі види
додаткового страхування.
Вартість цього виду страхування залежить
від вибраного покриття, вашого віку на
момент реєстрації, та від агенції медичного
страхування з якою ви укладаєте договір.
Партнерські витрати іноді можуть сплачуватися
щомісяця або щокварталу. Реєстрація також
може супроводжуватися перевірочним періодом
(тобто періодом очікування, перш ніж ви зможете скористатися послугами страхування).

Як зареєструватися в
агенцій медичного страхування?
Для реєстрації потрібен один із документів:
4довідка про тимчасовий захист від Імміграційної служби (документ IBIZ),
4Довідка від імміграційної служби про очікування рішення з надання статусу тимчасового захисту (документ Annex 15).
Зареєструйтесь у агенції медичного страхування, щоб швидко отримати відшкодування
ваших медичних витрат, звернувшись безпосередньо до одного з агентств, перелічених
нижче.
Ви також можете отримати довідку українською мовою, щодо вашої реєстрації в «Брюссельському центрі орієнтації здоров’я», зверніться на сайт: https://www.ccc-ggc.brussels/fr/
ukraine щоб отримати доступ до актуальної
інформації.

Як на практиці працює
відшкодування витрат?
З міркувань безпеки відшкодування бажано
здійснювати через європейський банківський рахунок (але є можливість тимчасово
використоаувати міжнародний банківський
рахунок).

Яку агенцію медичного страхування мені обрати?
Християнська
страхова агенція

Нейтральна
страхова агенція

Соціалістична
страхова агенція

Ліберальна
страхова агенція

Зустріч в агенції.
Бажаєте прийти
до одного з наших
відділень у Брюсселі?
Усі вони у вашому
розпорядженні.

Зустріч в агенції.
Boulevard Brand
Whitlock 87-93
1200 Woluwe-SaintLambert

Зустріч в агенції.
Rue du Midi 111 – 1000
Bruxelles

Зустріч в агенції.
Place de la Reine 51-52
1030 Bruxelles

Усі наші агенції в
Брюссельському регіоні
доступні на основі
часових проміжків за
попереднім записом.

Контакт 02 209 48 70
(прийом французькою,
голландською або
англійською мовами).

E-mail: assurabiliteverzekerbaarheid
@mutualia.be
Онлайн реєстрація:
заповніть реєстраційну
форму на сайті.

Онлайн реєстрація:
заповніть реєстраційну
форму на сайті.

https://www.mc.be

Запис на прийом за
телефоном
02 506 96 01 або
02 506 96 05
E-mail:
ECV_Inscriptions.bra
@solidaris.be

Реєстрація можлива
онлайн або в наших
агентствах.
E-mail:
assurabilite@mutplus.be
Mise à jour : 07/2022

Запис по телефону
02 733 97 40.

Онлайн реєстрація:
заповніть реєстраційну
форму на сайті.
https://www.mutualia.be

https://www.fmsb.be

Незалежні страхові агенції

www.mutplus.be

CAAMI

Зустріч в агенції.
Boulevard Anspach 17
1000 Bruxelles

Зустріч в агенції.
Boulevard Anspach 17
1000 Bruxelles

Зустріч в агенції.
Rue du Trône 30B
1000 Bruxelles

Без попереднього запису
понеділок - четвер з 9:00 до 16:00
п’ятниця з 9:00 до 13:30.

Fr. Rooseveltlaan 108
1800 Vilvoorde

Без попереднього запису
З понеділка по п п’ятницю з 9:00
до 12:00

Або за телефоном 02 444 41 11
(прийом англійською,
українською та російською
мовами).
E-mail :
affiliations@partenamut.be
https://www.partenamut.be

Назначити зустріч в режимі
відеоконференції або за
телефоном: 02 210 14 01.

Або за телефоном
02 229 34 80.

E-Mail :
klantworden@helan.be

E-mail:
602ledenmembres
@caami-hziv.fgov.be

http://www.helan.be

http://www.caami-hziv.fgov.be

Ця брошура була створена у співпраці з Intermut, фондами медичного страхування та
Загальною комісією громади.

Éditeur responsable: Nathalie Noël - Cocom - 71 rue Belliard - 1000 Bruxelles

По телефону
українською мовою:
02 501 51 07 (відповідь
українською та
французькою мовами) з
понеділка по п’ятницю з
9:00 до 12:30 та з 13:30
до 16:30.

