
 

 

 

Специални договорености за служителите на 

VMware 

 

 Покриват се минали и хронични 

заболявания на застрахованите лица; 

 Извънболнична медицинска помощ – 

безлимитно покритие с 10% 

самоучастие при възстановяване на 

разходи; 

 Проследяване на бременност – лимит 

600 лева с 10% самоучастие при 

втзстановяване на разходи; 

 Болнична медицинска помощ – 

безлимитно покритие с 10% 

самоучастие при възстановяване на 

разходи; 

 Раждане – безлимитно покритие с 10% 

самоучастие при възстановяване на 

разходи; 

 Здравни грижи – лимит 1000 лева с 

10% самоучастие при възстановяване 

на разходи 

 Съкратен срок за възстановяване на 

извършени разходи – 10 работни дни; 

 Заплащането на премията е 

пропорционално; 

 Наблюдение на хронично и 

терминално болен; 

 Покритие за ракови заболявания; 

 Покриване на лечение във всички 

болнични отделения; 

 Консултация със специалист от друго 

лечебно заведение; 

 Цезарово сечение 

 Разходи за придружаващи лица; 

 Хомеопатични средства и хранителни 

добавки; 

 Ортопедични стелки 

 Ортези 

 Ваксини/имуностимулатор 

 Лечение на лигавицата 

 Орални инцизии 

Special conditions for the employees of VMware 

 

 

 Coverage of preexisting and chronic 

conditions; 

 Outpatient medical treatment – without 

limit with 10% deductible for 

reimbursement of expenses; 

 Monitoring of pregnancy – limit BGN 

600 with 10% deductible for 

reimbursement of expenses 

 Hospital medical treatment – without 

limit with 10% deductible for 

reimbursement of expenses; 

 Giving a birth – without limit with 10% 

deductible for reimbursement of 

expenses; 

 Health care – limit BGN 1000 with 10% 

deductible for reimbursement of 

expenses 

 Shortened deadline for reimbursement of 

expenses – 10 work days; 

 The premium is payable proportionally; 

 

 Medical supervision of chronic and 

terminal ill person; 

 Coverage for cancers; 

 Coverage for treatment in all hospital 

wards; 

 Consultation with medical specialist 

from different hospital; 

 Sectio; 

 Expenses for accompanying person; 

 Homeopathic and food supplements; 

 

 Orthopedic insole; 

 Orthesis; 

 Vaccinations/Immunity stimulator; 

 Mucosa treatment; 

 Intraoral incisions; 

 Apical osteotomy; 

 Build-up a tooth with and without a core; 



 Апикална остеотомия 

 Безщифтово и щифтово изграждане на 

зъб 

 Кюретация; 

 Медикаменти за дентално лечение; 

 Застраховат се служители на възраст 

между 18 и 70 години и членове на 

техните семейства между 0 и 70 

години; 

 Почистване на зъбен камък 

 Упойка при раждане ; 

 При заплащане в ЛЗ от списъка, 

разходите се възстановяват с 10% 

самоучастие; 

 Медикаментите се закупуват за 30 

дневен курс на лечение- позволява се 

и за 2 месеца; 

 Покриват се разходи следствие травма 

при аматьорски спорт. 

 

 Curettage; 

 Medicines for dental treatment; 

 The acceptance age for employees is 

between 18 and 70 years and for the 

members of the families – between 0 and 

70 years.  

 cleansing of tartar and plaque, polishing; 

 Childbirth anesthesia; 

 When insured individuals pay in medical 

facility included in the list of medical 

providers, Insurer reimburse expenses 

with 10% deductible. 

 Medicaments can buy for 30 days 

treatment course - allows for two 

months; 

 Insurer cover a costs in case of injury in 

amateur sport. 

 

 


