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Секция І. „Извънболнична медицинска помощ”  
NB! Тази секция може да бъде използвана под формата на „абонаментно 

обслужване” и на „възстановяване на разходи”. Ако дадена услуга бъде използвана 

под формата на „възстановяване на разходи”, не се прилага самоучастие. 

Основни покрития Лукс 

1. Първични прегледи при възникване на заболяване:  

1.1. лекар-специалист от всички специалности;             

1.2. хабилитиран специалист   

2. Вторични прегледи от лекари-специалисти - по медицински 

показания и консултация при необходимост от второ мнение: 

 

 

2.1. лекар-специалист от всички специалности;   

2.2. хабилитиран специалист   

3. Неотложна помощ   

4. Клинико-лабораторни изследвания, при лекарско предписание:  

4.1. хематологични, химично изследване на урина с течни реактиви, 

седимент 
  

4.2. биохимични, микробиологични, хормонални;   

4.3. туморни маркери, имунологични, вирусологичнни, серологични, 

витамини и микроелементи 
  

5. Клинико-инструментални изследвания, при лекарско 

предписание: 
 

5.1. функционални, рентгенови;   

5.2.  ултразвукови   

6. Високоспециализирани изследвания, назначени от лекар-

специалист: 

 Електромиография (ЕМГ); 

 Електроенцефалография (ЕЕГ); 

 Остеоденситометрия; 

 EКГ холтер мониториране; 

 Ехокардиография; 

 Сърдечносъдов тест с натоварване; 

 Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане; 

 Кожно-алергично тестуване; 

 Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни 

тумори, отстраняване/ексцизия на кожни лезии 

до два броя  за 

застрахователна година 

 

7. Високоспециализирани рентгенови изследвания, назначени от 

лекар-специалист: 

7.1. Мамография; 

7.2. Хистеросалпингография, интравенозна холангиография, венозна 

урография;* 

7.3. Ендоскопски, радиоизотопни, ангиографски;* 

7.4. Компютърна томография (скенер) и ядреномагнитна резонансна 

томография - нативни* 

*Изследванията, посочени, в т. 7.2., т. 7.3. и т. 7.4. се заплащат, 

само след изчерпване на останалите диагностични възможности и 

одобрение от застрахователя.  

едно изследване  за 

застрахователна година, с 

изключение на 

мамографията - до две за 

застрахователна година 

8. Морфологични изследвания по лекарско назначение:  
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Основни покрития Лукс 

8.1. цитологични изследвания;   

8.2. хистологични изследвания   

9. Посещения на лекар в дома на болния  

9.2. без ограничение на броя на посещенията   

10. Манипулации в извънболнични условия за овладяване на 

конкретен здравен проблем (без консумативи):  

 

 

10.1. инжектиране - мускулно и венозно;   

10.2. превръзки на оперативна рана;   

10.3. сваляне на конци;   

10.4. поставяне на венозна система, на абокат;   

10.5. амбулаторни хирургични операции   

10.6. анестезия   

11. Подготовка за планова хоспитализация:   

11.1. Прегледи:  

 Интернист с ЕКГ   

 Алерголог и алергологичен тест   

 Преданестезологична консултация   

11.2. Рентгенови изследвания   

11.3. Клинико-лабораторни изследвания:  

 Хематологични   

 Биохимични   

11.4. Микробиологични изследвания   

11.5. Ехографски изследвания   

12. Физиотерапия и рехабилитация, назначени от лекар  с подлимит 400 лева 

Лимит на отговорност за едно лице за една застрахователна 

година 
2 000 лева 

 

Секция ІІ. „Болнична медицинска помощ” 
NB! Тази секция може да бъде използвана под формата на „абонаментно 

обслужване” и на „възстановяване на разходи”. Ако дадена услуга бъде използвана 

под формата на „възстановяване на разходи” не се прилага самоучастие. 

Основни покрития Лукс 

1. Хоспитализация в болнични заведения:  

 ОАРИЛ, Вътрешни болести   

 Педиатрично    

 Неврологично   

 Инфекциозни болести   

 Очни болести   

 УНГ   

 Съдова хирургия   

 Токсикология   

 АГ и патологична бременност   

 Дерматологично   

 Урология;   

 Хирургия, оперативни интервенции с малка и средна   
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Основни покрития Лукс 

сложност 

 Ортопедия и травматология   

 Изгаряния   

 Неврохирургично   

 Миниинвазивна хирургия   

 Лапароскопска хирургия   

  Кардиохирургия    

2. Прием и настаняване в стая с най-добри битови условия, според 

възможностите на лечебното заведение 

до 85 лева на ден за срок до 

минималния престой по 

клинична пътека за едно 

застрахователно събитие 

3. Избор на лекуващ лекар 
с подлимит 900 лева 

4. Избор на екип         

5. Лечение при необходимост, извън покритото по клинична пътека:  

 медикаментозно   

 диетолечение   

 физиотерапия   

 рехабилитация   

 хормонално   

 имунотерапия   

6. Хирургични операции (с изключение на козметични, лазерни и 

други операции, включени в Общите условия като изключения от 

покритие) 

 

 Оперативни процедури с малък и среден обем на сложност;   

 Оперативни процедури с голям обем на сложност;    

 Лапароскопски операции;   

 Неврохирургични операции;     

 Миниинвазивна хирургия   

7. Медицински консумативи при хирургични операции 
с подлимит  2 000 лева 

Лимит на отговорност за едно лице за една застрахователна 

година 
20 000 лева 

 

Секция ІII. „Здравни грижи” 
NB! Тази секция може да бъде използвана под формата на „абонаментно 

обслужване” и на „възстановяване на разходи”. Ако дадена услуга бъде използвана 

под формата на „възстановяване на разходи”, не се прилага самоучастие. 

Покрит риск Лукс 

1. Сестринско наблюдение и грижи след планова операция:  

 индивидуален сестрински пост до 15 дни след операцията, 12 

часа за денонощие 
  

2. Ранна рехабилитация след оперативно лечение, по назначение от 

лекуващия лекар: 
 

 до 10 дни след операцията (макс. 30 дни годишно)   

3. Интензивни сестрински грижи, след остро настъпили заболявания 

на сърдечносъдовата система, мозъчни инсулти и други 
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Покрит риск Лукс 

застрашаващи живота състояния: 

 до 15 дни след настъпване на заболяването   

4. Консултация с психолог по време на болнично лечение или за 

лечение на посттравматичен стрес 
  

5. Осигуряване на наблюдение и извършване на манипулации в 

домашни условия до 10 дни след хоспитализацията (по медицински 

предписания)        

  

6. Транспорт на болен:   

 от дома на болния до лечебното заведение;   

 от лечебното заведение до друго болнично заведение   

Лимит на отговорност за едно лице за една застрахователна 

година 
1 000 лева 

 

Секция IV. „Лекарствени средства, превързочни материали, помощни 

средства и консумативи” 

NB! Тази секция може да бъде използвана под формата на „възстановяване на 

разходи”, с изключение на т. 4 от нея, която може да бъде прилагана и под формата 

на „абонаментно обслужване”. Ако дадена услуга бъде използвана под формата на 

„възстановяване на разходи”, не се прилага самоучастие. 

Покрит риск Лукс 

1. Възстановяване на суми за лекарствени средства, вкл. 

хомеопатични, контрастни вещества 
  

2. Възстановяване на суми за превързочни материали   

3. Възстановяване на суми за патерици, бастуни, катетри, уринатор, 

колекторни торбички 
  

4. Възстановяване на суми за очила за корекция на зрението:  

 стъкла, без рамки - 2 броя; 
до 80 лева 

 контактни лещи за корекция на зрението  

5. Възстановяване на суми за слухов апарат, инвалидна количка   

Лимит за едно лице за една застрахователна година 
 

300 лева 

 
*По секция „Лекарствени средства, превързочни материали, помощни средства и консумативи” се 

възстановяват разходи за стоки закупени в аптеки или дрогерии на територията на Р.България. 

Същите следва да са вписани в Търговския регистър на Р.България.   

 

 
 

ЗА ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ 

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД: 
  ЗАСТРАХОВАЩ:  

 

                                                                          ВИКТОР ИЛИЕВ                    НЕЛИ КОСТОВА 

                                                 ДИРЕКТОР „КРАТКОСРОЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ“                     ДИРЕКТОР 

 

 


