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Infomut
Informatieblad voor de leden van de FSMB

Onze Infomuts bevatten heel wat nuttige informatie over de voordelen van de aanvullende verzekering en de
diensten van de FSMB, alsook over geneeskundige verstrekkingen en uitkeringen. Hoe je deze informatiebladen
kan verkrijgen, lees je op de keerzijde van dit blad. 

Enkele voordelen van de aanvullende verzekering in de kijker Nummer Editie

Raadplegingen en verzorging
0 Logopedie...............................................................................................................................39 januari 2021
Gezonde tanden
0 Tandzorg voor kinderen - orthodontie....................................................................................35 januari 2021
Bril en lenzen
0 Optiekzaken: 15% korting......................................................................................................61 januari 2021
Ziekenhuisverpleging en ziekte
0 Medi'Kids (behandelingskosten van zwaar zieke kinderen) .................................................30 januari 2021
0 Palliatieve thuiszorg ...............................................................................................................16 januari 2021

Info over de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Nummer Editie

0 Globaal medisch dossier .......................................................................................................43 januari 2021
0 Generische geneesmiddelen .................................................................................................29 januari 2021
0 Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen ....................................................................................24 januari 2021
0 Kunstmatige bevruchting minder duur ..................................................................................55 januari 2021
0 Zorgmodel diabetes type 2 ....................................................................................................50 januari 2021
0 Forfaitaire tegemoetkomingen (chronische zieken/incontinentiemateriaal)..........................62 januari 2021

Diversen Nummer Editie

0 Getuigschrift invullen..............................................................................................................57 januari 2021
0 Maximumfactuur.....................................................................................................................63 januari 2021 
0 Verklaring bij opname in een ziekenhuis................................................................................64 januari 2021
0 Vlaamse Sociale Bescherming...............................................................................................67 januari 2021
0 Verhoogde tegemoetkoming................................................................................................69 januari 2021
0 Zorgtraject................................................ ............................................................................70 januari 2021
0 Sociale derdebetaler............................................................................................................71 januari 2021
0 Ombudsdienst......................................................................................................................72 januari 2021

Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels - Zuidstraat 111 - 1000 Brussel. Dit document heeft slechts een informatieve waarde. De uitgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten.



Wens je een Infomut te ontvangen? 
Bel naar 02 506 97 74 of stuur een e-mail naar infocom@fsmb.be om de Infomut in PDF-formaat te ontvangen.
Geef deze bestelbon af in een van onze kantoren of stuur hem naar: FSMB - dienst Infocom, Zuidstraat 111, 1000
Brussel.

Gelieve de gevraagde exemplaren van Infomut te sturen naar :
(plak hier een roze identificatieklever of vul uw gegevens in)

 Naam: ...................................................................................................................................................................

 Adres: ...................................................................................................................................................................

 Postnummer: ....................... Gemeente: ............................................................................................................

 Telefoonnummer: .................................................................................................................................................

Belangrijk: Vergeet niet de gewenste Infomuts aan te kruisen.
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