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Глава трета  

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

ПОКРИТИЕ  

 

Чл. 13. Изключенията по настоящата глава са 

приложими за абсолютно всички покрити от 

настоящата застраховка застрахователни рискове.  

Чл. 14. (1) Застрахователните рискове по тази 

застраховка, както и последиците от тях не се 

покриват в случаите, когато застрахователното 

събитие е причинено от или е в резултат на:  

1. медицинско лечение на предварително 

съществуващо заболяване или състояние, както и 

медицински разходи, възникнали от такова, с 

изключение на случаите на обостряне на такова 

заболяване или състояние, което би могло да 

доведе до опасност за живота или сериозно 

влошаване на телесните функции на застраховано 

лице, до овладяване на критичната ситуация, без 

последващо медицинско лечение за подобряване 

на състоянието; 

2. медицинско лечение за алкохолизъм, 

злоупотреба/зависимост от наркотици, анаболи, 

стимуланти, лекарства и други субстанции или 

всяко състояние на пристрастеност от всякакъв 

вид, и всяко нараняване или болест, произтичащи 

пряко или косвено от тази злоупотреба или 

състояние;  

3. самоубийство или опит за самоубийство, всяко 

самонараняване и ненужно самоизлагане на 

опасност, освен в случай на опит за спасяване на 

човешки живот;  

4. умишлени действия или измама от страна на 

застрахованото лице, както и последиците от 

такива; преднамерено излагане на опасност и 

извършване или опит за извършване на 

престъпление; умишлено увреждане на 

собственото здраве; неспазване на предписан 

режим и/или лечение, симулиране на заболяване 

от страна на застрахованото лице;  

5. вреди, настъпили в резултат от участието на 

застрахованото лице във високорискови дейности, 

например (но не само) следните: автомобилни 

спортове, въздушни спортове, гмуркане на по-

голяма дълбочина от 30 (тридесет) метра, всеки 

спорт, включващ животни, скоростни състезания, 

Section Three 

EXCEPTIONS FROM THE INSURANCE 

COVERAGE 

 

Art. 13. Exceptions in this chapter are applicable to 

absolutely all insurance risks covered by this 

insurance. 

Art. 14. (1) Insurance risks under this insurance and 

their consequences are not covered when the 

insurance event is caused by or is resulted of: 

1. Medical treatment of a preliminary existing 

condition or a related condition, and medical expenses 

arising from such, except in case of sickness or 

condition with acute occurrence, which could result in 

a life-threatening situation or a serious decline in the 

physical functions of the insured person, to 

overcoming the critical situation, without any 

subsequent medical treatment for the improvements of 

their condition; 

2. Medical treatment for alcoholism, abuse / drug 

addiction, drugs and other substances or any condition 

of addiction of any kind, and any injury or illness 

arising directly or indirectly from such abuse or 

condition; 

3. Suicide or attempted suicide, self-harm and any 

unnecessary self-exposure to danger, except in the 

case of an attempt to save lives; 

4. Intentional acts or fraud on the part of the insured, 

and the consequences of such; premeditated exposure 

to danger and commitment or attempted commitment 

of a criminal act; intentional damage inflicted or self-

inflicted to their own health; non-compliance with 

prescribed regimen and / or treatment, simulating 

disease on the part of the insured person; 

5. Damages incurred as a result of the participation of 

the insured person in high-risk activities such as (but 

not limited to) the following: automotive sports, air 

sports, diving deeper than 30 meters, any sport 

involving animals, velocity races, off-piste skiing and 

racing in any form (except for walking). If any risk 

sport or activity is not specifically mentioned in this 

list, the insured person should contact the insurer to 

see if it is covered under this insurance policy; 

6. Damages incurred as a result of the participation of 

the insured person in military or terrorist activities, 

riots and the like, as well as in case the injury occurred 



каране на ски извън пистата и състезания във 

всякаква форма (освен пешеходни). Ако някой 

рисков спорт или дейност не са изрично посочени 

в този списък, застрахованото лице трябва да се 

свърже със застрахователя, за да провери дали той 

е покрит риск по настоящата застраховка;  

6. вреди, настъпили в резултат от участието на 

застрахованото лице във военни или терористични 

действия, размирици и подобни, както и когато 

вредата е настъпила, докато застрахованото лице е 

задържано от органи на властта или се намира в 

затвора;  

7. грижа или медицинско лечение, които 

възникват пряко или косвено от човешкия 

имунодефицитен вирус (ХИВ) или свързани с 

ХИВ болести, включително Синдрома на 

придобита имунна недостатъчност (СПИН) или 

свързания със СПИН комплекс (ARC) и всякакви 

подобни инфекции, болести, наранявания или 

медицински състояния, произтичащи от тези 

състояния, независимо как са били причинени;  

8. козметична хирургия или пластична хирургия, 

отстраняване на мазнини или други излишни 

телесни тъкани и всякакви последици от такова 

медицинско лечение, загуба на тегло или 

проблеми с теглото, хранителни разстройства, 

независимо дали са по психологически причини 

или не; смяна на пола; лечение на косопад; 

сексуални дисфункции; 

9. медицинско експериментално лечение или 

такова без издадени разрешителни и последиците 

от тях; участие в дейности или мероприятия с 

експериментална и научноизследователска цел, 

както и от лекарствена експериментална и 

недоказана терапия; лекарства и други 

медикаменти, закупени без лекарско предписание, 

както и рутинни или превантивни медикаменти, 

ваксинации и прегледи; прегледи без поставена 

диагноза; назначени изследвания и терапии, 

неотговарящи на поставената диагноза;  

10. трансплантации, хемодиализа и 

хемотрансфузия;  

11. контрацепция, стерилитет, фертилизация, 

вазектомия, венерически болести, полово 

предавани болести, промяна на пола или каквато и 

да е друга форма на свързано с пола състояние, 

безплодие и всяко свързано с него състояние, 

форма или подготовка на асистирана репродукция;  

12. пътуване със самолет, предприето от 

застраховано лице, чиято бременност е на етап 

while the insured person is detained by authorities or 

in prison; 

7. Care or medical treatment, which result directly or 

indirectly from the human immunodeficiency virus 

(HIV) or HIV-related diseases, including acquired 

immunodeficiency syndrome disease (AIDS) or 

AIDS-related complex (ARC) and any such infection, 

illness, injury or medical conditions resulting from 

these conditions, however they might be caused; 

8. Cosmetic surgery or plastic surgery, removal of fat 

or other redundant bodily tissues, and any 

consequences of such medical treatment, weight loss 

or weight problems, eating disorders, whether or not 

they occur psychological reasons; gender 

reassignment; hair loss treatment; sexual dysfunctions; 

9. Experimental medical treatment or such without 

issued permits and the consequences thereof; 

participation in activities or events for experimental 

and research purpose, and from experimental and 

unproven drug therapy; medicaments and other drugs 

purchased without prescription, as well as routine or 

preventive medications, vaccinations and 

examinations; examinations without diagnosis being 

made; examinations and therapies not corresponding 

to the diagnose; 

10. Transplantation, haemodialysis and blood 

transfusion; 

11. Contraception, infertility, fertilization, vasectomy, 

venereal diseases, sexually transmitted diseases, 

gender reassignment or any other form whatsoever of 

gender-related condition, infertility and any associated 

state, or a form of or preparation for assisted 

reproduction; 

12. Travel by plane undertaken by the insured person 

whose pregnancy is at a stage after the 28th 

gestational week; 

13. Conditions resulting from injuries caused during 

birth, innate defects, diseases or abnormalities that 

lasted more than two months after birth; 

14. Medical treatment of mental, psychic or 

neurological disorders, including transient depressive 

experience of life events, nostalgia, psychiatric 

treatment, as well as the costs of psychotherapist, 

psychologist, family therapist or counsellor in case of 

bereavement (with the exceptions of the coverage in 

the Lux option to the “Health Care” section in both 

packages); 

15. Surgery to correct near-sightedness or far-

sightedness, or other ocular defects, unless the latter 

result from an accident or illness occurring during the 



след 28-а (двадесет и осма) седмица;  

13. състояния, следствие на наранявания, 

причинени по време на раждането, вродени 

дефекти, болести или аномалии, продължили 

повече от два месеца след раждането;  

14. медицинско лечение на умствени, психически 

или неврастенни разстройства, в това число и 

преходни, депресивно преживяване на житейски 

събития, носталгия, психиатрично лечение, както 

и разходите за психотерапевт, психолог, семеен 

терапевт или консултант в случай на тежка загуба 

(с изключения на покритието в луксозна опция на 

секция “Здравни грижи” и в двата пакета);  

15. хирургия за коригиране на късогледство или 

далекогледство, или на други очни дефекти, освен 

ако не се дължат на злополука или заболяване, 

настъпили през срока на застраховката; лазерно 

лечение; 

16. всеки вид лечение, за което няма утвърдени 

медицински стандарти или такова, неотговарящо 

на утвърдените стандарти; 

17. медицинско лечение, свързано с вземането, 

съхраняването или имплантирането на стволови 

клетки, независимо дали са собствени или 

донорски; 

18. медицинско лечение за обучителни 

затруднения, хиперактивност, разстройство на 

вниманието, говорна терапия, поведенчески 

проблеми или развитие на детето; 

19. прекратяване на бременност (освен при 

спонтанен аборт, извънматочна бременност или 

раждане на мъртво дете); 

20. медицинско лечение, което е пряк или непряк 

резултат от ядрена енергия, радиоактивно 

излъчване, ядрени взривове, природни бедствия и 

всички други подобни събития с масови 

последици. Изключение за ядрена енергия не се 

прилага в случаите, когато ядрената енергия е 

използвана за медицинско лечение. 

(2) Освен в случаите по ал. 1, застрахователят не 

дължи и не възстановява разходи при:  

1. спешна медицинска помощ;  

2. ако лечението е покрито от Министерство на 

здравеопазването и/или НЗОК; или е лечение по 

силата на законово регламентирана застраховка; 

държавна схема; споразумение за субсидия, друг 

договор или здравна програма;  

3. разходи за прегледи и изследвания, свързани с 

издаване на всякакъв вид медицински 

свидетелства; 

term of the insurance; laser treatment; 

16. Any type of treatment not subject to approved 

medical standards or a treatment not compliant with 

the approved standards; 

17. Medical treatment, associated with the collection, 

storage or implantation of stem cells, whether they 

belong to the insured person or to a donor; 

18. Medical treatment of learning difficulties, 

hyperactivity, attention deficit disorder, speech 

therapy, behavioural problems or development 

problems of the child; 

19. Abortion (except miscarriage, ectopic pregnancy 

or stillbirth); 

20. Medical treatment, which is a direct or indirect 

result of nuclear energy, radioactive emission, nuclear 

explosions, natural disasters and other similar events 

with mass effect. Exception on the nuclear energy 

does not apply in cases where nuclear energy is used 

for medical treatment. 

(2) Except as provided in paragraph 1 the insurer does 

not owe and does not reimburse expenses in the 

following cases: 

1. Emergency medical care; 

2. If treatment is covered by the Ministry of Health 

and / or the National Health Insurance Fund; or a 

treatment, under a statutory insurance, state aid 

scheme, a grant agreement, other contract or a health 

program; 

3. Costs of examinations and check-ups relating to the 

issuance of any type of medical certificates; 

4. Costs of accommodation and treatment in hospices, 

nursing homes, hydro- or spa facilities, weight loss 

and / or balanced life clinics, health farm or other 

similar institutions, or in a medical establishment that 

has become virtually permanent home or residence of 

the insured person, and its accommodation there is 

organised entirely or partly for family reasons; 

5. Costs of purchased drugs, auxiliary facilities and 

sanitary materials after expiration of a fifteen day term 

from their prescribing and respectively, six months for 

medicines prescribed on a multiple-use prescription 

book; 

6. Costs of dioptric glasses / contact lenses after 

expiration of three months from their prescribing; 

7. Costs associated with finding a donor organ, as well 

as any costs incurred for the removal of the donor 

organ and / or a donor organ itself and / or travel costs 

of the provision of such, as well as any associated 

administrative costs; 

8. Costs of implantation of artificial heart; 



4. разходи за настаняване и лечение в хосписи, 

домове за стари хора, хидро- или спа-заведения, 

клиники за отслабване и/или за природосъобразен 

живот, здравна ферма или други подобни 

институции, или в лечебно заведение, което на 

практика е станало дом или постоянно 

местоживеене на застрахованото лице и 

приемането му там е организирано изцяло или 

частично по семейни причини;  

5. разходи за закупени лекарства, помощни 

средства и санитарни материали, след изтичане на 

петнадесетдневен срок от тяхното предписване, 

съответно шест месеца за лекарствени продукти, 

предписани на рецептурна бланка за многократна 

употреба;  

6. разходи за диоптрични стъкла/контактни лещи, 

след изтичане на три месеца от тяхното 

предписване; 

7. разходите, свързани с намирането на донорски 

орган, както и всякакви разходи, направени за 

отстраняването на донорски орган и/или за самия  

донорски орган и/или транспортните разходи за 

доставянето на такъв, както и всички свързани с 

това административни разходи;  

8. разходи за имплантация на изкуствено сърце;  

9. всякакви разходи, възникнали след изтичането 

на застрахователния срок, освен ако 

застрахователният договор не е бил подновен за 

нови 12 (дванадесет) месеца, както и всякакви 

разходи, направени след края на застрахователния 

срок, през който застрахованото лице е навършило 

71 (седемдесет и една) години;  

10. всякакви разходи, възникнали от спешно 

стоматологично лечение, наложено от храна или 

поемане на напитки (дори ако те съдържат чуждо 

тяло), нормално износване на зъби, миене на зъби 

или някаква друга процедура за орална хигиена, 

или някакви средства, различни от външен удар, 

всяка форма на възстановителна или коригираща 

работа, използването на ценни метали, 

ортодонтско лечение от всякакъв вид или 

стоматологично лечение, оказано в болница, освен 

ако стоматологичната хирургия не е единственото 

възможно лечение за облекчаване на болката; 

11. разходи за щифтове при стоматологично 

лечение, дори и в случаите на изграждане на 

металокерамични конструкции; 

12. разходи за покритие на течно базирана 

цитология ThinPrep, с изключение на случаите за 

диагностициране на предракови изменения, след 

9. Any expenses arising after the expiry of the policy 

(insurance) term, unless in case of renewal of the 

insurance contract for another 12 months, as well as 

any costs incurred after the end of the policy 

(insurance) term during which the insured person is 

aged more than 71 years; 

10. Any costs arising from emergency dental 

treatment, imposed by food or taking drinks (even if 

they contain a foreign body), normal wear and tear of 

teeth, brushing teeth or any other procedure for oral 

hygiene, or any means other than an external impact, 

any form of restorative or corrective work, the use of 

precious metals, orthodontic treatment of any kind or 

dental treatment, administered in a hospital, unless 

dental surgery constitutes the only possible treatment 

for pain relief. 

11. Costs of pins arising from dental treatment, even 

in the cases of construction of porcelain-fused-to-

metal structures; 

12. Costs of coverage of Liquid based cytology (LBC) 

ThinPrep, with exception of cases of diagnosing 

precancerous alterations, after routine cytological 

investigation with cytological findings РАР ІІІ or ІV; 

13. Costs of genetic testing, as in the case the 

molecular-genetic and biochemical-genetic 

diagnosis is defined as analysis of DNA, RNA, genes, 

gene products (proteins and enzymes) and specific 

metabolites in order to detect changes associated with 

hereditary or acquired diseases. The method of 

analysis is carried out by specialized diagnostic 

genetic testing - cytogenetic and molecular-

cytogenetic analysis, molecular-genetic analysis, 

biochemical genetic analysis; 

14. Costs of medicaments prescribed for pregnancy, if 

the pregnancy is a risk not covered by the insurance 

contract; 

15. Costs of medicaments prescribed for dental 

treatment, if the dental aid is a risk not covered by the 

insurance contract. 

(3) The insurer does not cover inpatient treatment of 

insured persons not having uninterrupted health-

insurance rights or whose health-insurance rights have 

been interrupted. 

(4) Upon making insurance payments, the insurer 

observes the statutory provisions in the area of health 

care applicable to the medical insurance activity, 

including the statutory limits of payment. 

(5) Through an explicit agreement in writing between 

the parties and upon payments of an additional 

premium, some of the exceptions of the insurance 



рутинна цитонамазка с показания ІІІ или ІV група 

по РАР; 

13. разходи за генетични изследвания, като в 

случая молекулярно-генетичната и биохимично-

генетичната диагностика се определя като анализ 

на ДНК, РНК, гени, генни продукти (белтъци и 

ензими) и специфични метаболити с цел откриване 

на изменения, свързани с наследствени или 

придобити болести. Методът на анализ се 

осъществява чрез специализирани диагностични 

генетични изследвания - цитогенетичен и 

молекулярно-цитогенетичен анализ, молекулярно-

генетичен анализ, биохимичен генетичен анализ; 

14. разходи за лекарства, предписани при 

бременност, ако бременността не е  покрит риск по 

застрахователния договор; 

15. разходи за лекарства, предписани за 

стоматологично лечение, ако денталната помощ не 

е покрит риск. 

(3) Застрахователят не покрива болнично лечение 

на застраховани лица, които нямат 

здравноосигурителни права или са с прекъснати 

такива. 

(4) При извършване на застрахователни плащания 

застрахователят спазва нормативната уредба в 

областта на здравеопазването, имаща връзка с 

дейността по медицинско застраховане, 

включително и законово регламентираните 

лимити на плащания. 

(5) С изрична писмена уговорка между страните и 

след заплащане на допълнителна премия, някои от 

изключенията от застрахователното покритие 

могат да бъдат покрити.  

Чл. 15. (1) Застрахователят не заплаща и не 

възстановява суми, определени законово като 

потребителски такси, както и всякакъв вид 

административни такси и такси за издаване и/или 

получаване на документи, преписи на документи и 

всякакъв друг вид носители на информация, 

изисквани от лечебни заведения.  

(2) Застрахователят не дължи застрахователно 

плащане в размер на сумата на самоучастието на 

застрахованото лице, посочено в застрахователния 

договор.  

Чл. 16. Застрахованите лица носят отговорност за 

извършени от тях разходи, превишаващи 

обикновените и обичайните разходи за същата 

услуга. 

 

 

coverage may be covered. 

Art. 15. (1) The insurer does not pay and does not 

refund amounts set by law as consumer fees, as well 

as any type of administrative charges and fees for 

issuing and / or obtaining documents, transcripts of 

documents and any other type of data carriers, as 

required by the medical establishments. 

(2) The insurer does not owe insurance payment in the 

amount of the deductibles owed by the insured person 

under the insurance contract. 

Art. 16. The insured persons are liable for any 

expenses incurred by them, wherein the usual and 

normal costs for the same service are exceeded. 



 


