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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.
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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.

