2013

(Vul in of bevestig een gele klever in het vak hiernaast)

Datum: ...............................................

(Gele klever)

Handtekening / Stempel: ...............................................................................

Voorwaarden
-CM-leden tot en met 18 jaar op het ogenblik van de aankoop van een bril of lenzen kunnen om de drie jaar één tegemoetkoming ontvangen die beperkt is tot het werkelijk
betaalde bedrag en maximaal50 euro bedraagt (977690). CM-leden vanaf 19 jaar op het ogenblik van de aankoop van een bril of lenzen kunnen om de vijf jaar één tege-moetkoming
CM-leden*
tot en met
18 jaar
kunnen
één tegemoetkoming
per kalenderjaar
ontvangen.
tegemoetkoming
is gelijk
aan het van de
ontvangen
die beperkt
is tot
het werkelijk
betaalde bedrag en maximaal40
euro bedraagt
(977701 ). Deze
De CM-leden
die een refractieve
laserbehandeling
cornea
van hetbetaalde
oog ondergaan,
kunnen
tegemoetkoming
ontvangen
van maximaal1
00 euro
oog (977723).
werkelijk
bedrag
meteen
eeneenmalige
maximum
van 50 € voor
de aankoop
van een
bril per
(977756)
of lenzen (977734).

Voorwaarden

- CM-leden* vanaf 19 jaar kunnen één tegemoetkoming per kalenderjaar ontvangen. Deze tegemoetkoming is gelijk aan het werkelijk

-Het voordeel is beperkt tot het persoonlijk aandeel dat de rechthebbende heeft betaald na aftrek van eventuele kortingen. Er is geen voordeel voorzien bij de aankoop van
betaalde
bedrag
met een
van 40
€ voor
aankoop van
bril (977760)
of verplichte
lenzen (977745).
een
bril of lenzen
met dioptrie
nul.maximum
Ook herstellingen
komen
niet de
in aanmerking.
Voor een
terugbetaling
vanuit de
ziekteverzekering wordt er betaald op basis van een
-getuigschrift
Deze voorwaarden
gelden
aankopen
vanaf 1 januari 2013. Voor verdere vragen kan je terecht bij het CM-kantoor in je buurt.
voor aflevering
(bijlagevoor
15) en
een voorschrift.
-Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2012. Voor de voorwaarden tot en met 31 december 2011 kan je telefonisch contact opnemen met je ziekenfonds of langsgaan
*bijNiet
van toepassing
een kantoor
in je buurt. voor CM-leden van de ziekenfondsen CM Leuven, CM Limburg en CM Sint-Michielsbond.

