
 
 

И Н С Т Р У К Ц И И  

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ЗАСТРАХОВКА 

„ЗДРАВНА ГРИЖА” 
 
 
Уважаеми клиенти,  

 
Като служители на “ВИ ЕМ УЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Вие сте застраховани в ЗEАД „БУЛСТРАД 

ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” EАД. Застрахованите лица имат право да ползват здравни услуги и стоки, 
включени в избраните застрахователни покрития, както на абонаментен принцип, така и на принципа на 
възстановяване на разходи. 

 

• При използване на услугата на абонамент посещавате лечебно заведение от абонаментният списък на 
Застрахователя и се легитимирате с предоставената Ви здравна карта. Препоръчваме Ви преди 
използване на здравни услуги, да се свързвате с координатор на посоченият на здравната карта 
телефон за връзка със Застрахователя, за да сте сигурни за статуса на лечебното заведение.  

 

• При използване на услугата на принципа на възстановяване на разходите е необходимо да 
представите освен попълнено заявление към застрахователя, и следните документи: 

 

Възстановяване разходи за прегледи:  

• Заявление по образец на застрахователя; 

• Копие на амбулаторен лист от преглед с подпис на лекуващия лекар, дата и печат, с отразена 
анамнеза, диагноза, обективно състояние и лечение;  

• Оригинална фактура на името на застрахованото лице ползвало услугите с подробна разбивка на 
заплатената услуга и оригинален фискален бон. 
 

Възстановяване на разходи за направени изследвания: 

• Заявление по образец на застрахователя; 

• Копие на амбулаторен лист от преглед или медицинско направление с подпис на лекуващия лекар, 
дата и печат, с отразени анамнеза, диагноза, обективно състояние, лечение и назначени изследвания; 

• Копие от резултатите от изследванията; 

• Оригинална фактура на името на застрахованото лице ползвало услугите, с подробна разбивка на 
заплатените изследвания и единичните им цени и оригинален фискален бон. 

 
 
Възстановяване на разходи за медикаменти, помощни средства и диоптрични стъкла или лещи:  

• Заявление по образец на застрахователя; 

• Копие на амбулаторен лист от преглед с подпис на лекуващия лекар, дата и печат, с отразена 
анамнеза, диагноза, обективно състояние и лечение (медикаменти, помощни средства или коригиращи 
средства); 

• Копие на рецептата с отразени медикаменти, помощни/ коригиращи средства, с подпис, дата и печат 
на лекуващия лекар; 

• Стикер от закупените стъкла/ контактни лещи; 

• Оригинална фактура на името на застрахованото лице ползвало услугите, с подробна разбивка на 
заплатените услуги и единични цени за медикаментите или диоптричните стъкла/ лещи и оригинален 
фискален бон. 

Важно:  
Възстановяват се само регистрираните лекарства, включени в официалните регистри на Изпълнителната 
Агенция по Лекарствата /ИАЛ/, предписани от лекар-специалист. 
 
Възстановяване на лекарствени продукти предписани на рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК № 5А с 
три отрязъка – А, В и С: 

• Копие на амбулаторен лист с отразени диагноза, анамнеза, обективно състояние, вкл. предписаните 
лекарствени продукти за тримесечна терапия. Прилага се към отрязък А, и същия амбулаторен лист в 
копие се прилага към отрязък В и С; 

• Рецепта – рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК №5А – копие на отрязък А, В и С; 

• Копие на рецептурна книжка с отразени: 
- дата на изписване, медикамент, количество, подпис и печат на личния лекар; 



- дата на изпълнение на рецептата, подпис на фармацевт и печат на аптеката. 

• Оригинална фактура на името на застрахованото лице ползвало услугите, с подробна разбивка на 
заплатените медикаменти и единичните им цени и оригинален фискален бон. 

 

Възстановяване на разходи за болнично лечение /без консумативи/: 

• Заявление по образец на застрахователя; 

• Копие на епикризата от здравното заведение с подпис на лекуващия лекар, дата и печат; 

• Копие на медицинско направление бланка MЗ-НЗОК №7 (направление за хоспитализация), с което 
пациентът е насочен за болнично лечение; 

• Копие на заявление за избор на екип/ лекар - в случай, че е ползвана услугата; 

• Копие от анестезиологичен лист (допълнителен лист към история на заболяване, Документ № 2) – в 
случай, че е ползвана услугата; 

• Оригинална фактура на името на застрахованото лице ползвало услугите, с подробна разбивка на 
заплатените услуги и единичните им цени и оригинален фискален бон. 

 

Възстановяване на разходи за консумативи при болнична помощ: 

• Заявление по образец на застрахователя; 

• Копие на Епикриза от здравното заведение с подпис на лекуващия лекар, дата и печат; 

• Стикери от консумативите; 

• Оригинална фактура на името на застрахованото лице ползвало услугите, с подробна разбивка на 
заплатените услуги и единичните им цени и оригинален фискален бон. 

 
Възстановяване на разходи свързани с раждане: 

• Заявление по образец на застрахователя; 

• Копие на епикризата на майката от здравното заведение с подпис на лекуващия лекар, дата и печат; 

• Копие на заявление за избор на екип - в случай, че е ползвана услугата; 

• Оригинална фактура на името на застрахованото лице ползвало услугите, с подробна разбивка на 
заплатените услуги и единичните им цени и оригинален фискален бон. 

 

Възстановяване на разходи при използване на физиотерапевтични услуги: 

• Заявление по образец на застрахователя; 

• Копие на амбулаторен лист за извършен преглед от лекар – специалист, по профила на заболяването 
с отразени диагноза, анамнеза, обективно състояние и препоръка за физиотерапия и рехабилитация, 
подпис и печат на лекарят/лечебното заведение; 

• Копие на амбулаторен лист, издаден от лекар - специалист „Физикална терапия и рехабилитация” с 
отразен преглед и назначен комплекс от процедури; 

• Копие на Физиопроцедурен картон; 

• Оригинална фактура на името на застрахованото лице ползвало услугите, с подробно описани всички 
процедури и единичните им цени и оригинален фискален бон. 

 

При възстановяване на разходи за стоматологични услуги: 

• Заявление по образец на застрахователя; 

• Копие на амбулаторен лист от посещение при стоматолог, с подпис, дата и печат, с отразена 
анамнеза, диагноза и лечение (дейности по дати);  

• Оригинална фактура с фискален бон на името на лицето с подробно описани стоматологични услуги и 
единичните им цени. 

• При лечение на пулпит, периодонтит и хирургически услуги (вкл. екстракция на зъби) е необходимо 
представянето на рентгенова снимка, предшестваща лечението / екстракцията. 

• При предявяване на първа претенция по пакет Дентална помощ е задължително предоставянето на 
свален зъбен статус; 

• При предявяване на претенция за заплатени рентгенови зъбни снимки/ панорамна снимка е 
необходимо снимките да бъдат предоставени заедно с документите за тях в оригинал или копие. 

 
Застрахователят си запазва правото, да изисква други документи, удостоверяващи 

датата, причината и обстоятелствата, при които е настъпило застрахователното събитие, 
или свидетелстващи за направените медицински разноски! 
 

 

 

 



 

Моля, обърнете внимание!  

• Фактурата трябва да бъде издадена на физическо лице – застрахования служител или член на 
семейство, като се впишат трите имена и ЕГН.  

• Не се допускат поправки, добавки и зачертавания върху фактурите.  

• Фактурата трябва да бъде издадена не по–късно от 5 дни от датата на получаване на 
медицинската услуга и/или медикаменти и медицински материал и издаването на 
фискалният бон. 

• За възстановяване на разходи за «ехография на млечна жлеза» или «мамография» 
(мамологичен преглед), следва да предоставите препоръка за такъв, издадена от лекар-
специалист по профила на заболяването Ви – хирург, гръден-хирург или акушер-гинеколог. 

• Лекарствата трябва да са закупени до 15 (петнадесет) дни от датата на тяхното 
предписване и в количество не по-голямо от необходимото за едномесечен курс на лечение.  

• Срок за закупуване на диоптрични стъкла/ лещи – до 3 месеца от датата на предписването 
им. 

• Срок за корекция на документи – 45 дни от получаването на Акта за изплащане /в личното 
здравно досие на електронния сайт на компанията/. 

• Срок за възстановяване на разходите - до 10 работни дни след подадени редовни 
документи; 

• Форма на здравно застраховане – абонамент без самоучастие и/или възстановяване на 
разходи с 10% самоучастие.  

 

При нужда от съдействие в целия процес на възстановяване на разходи (от събиране и попълване на 
документи, подаване на молбата до изплащане на средствата), не се колебайте да се обърнете към 
Вашия консултант и застрахователен брокер МАРШ ЕООД на следните координати: 
телефон: 02/ 40 20 067, Симона Пенчева 
e-mail: Simona.Pencheva@marsh.com 
 
За записване на часове за прегледи или изследвания в лечебните заведения от абонаментния списък, 
моля, позвънете на координаторите на ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” EАД на 
следният телефон: 0700 14 144 
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