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Условия на кампанията “Дигитална солидарност“ 
Инициатива „А1 дарява 1% от всяка направена 

трансакция на ПОС терминал и/или чрез виртуалната 

карта от A1 Wallet“ 
 
 
Организатор и партньор 

 Организатор е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 

1309 София, ул. „Кукуш”№ 1 („A1 ” или „Организаторът”). 

 Партньор на А1 при предоставяне на услуги от приложението А1 Wallet е „Пейнетикс“ 

АД, гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер, с ЕИК 131574695 - дружество за 

електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като 

дружество за електронни пари („Пейнетикс“). А1 е представител на Пейнетикс. 

 

Цел 

 Кампанията „Дигитална солидарност“ („Кампанията“) има за цел да насърчи 

потребителите на А1 Wallet да останат по домовете си и да не поемат излишни 

рискове от разпространение на COVID-19. 

 Инициативата „А1 дарява 1% от всяка направена трансакция на ПОС терминал и/или 

чрез виртуалната карта от A1 Wallet на Министерството на здравеопазването за 

борбата с COVID-19“ („Инициативата“) е част от Кампанията и има за цел да 

подпомогне медиците в България в борбата срещу COVID-19. 

 

Период и обхват 

 Периодът на Инициативата е 30.03 – 30.04.2020 г. или до достигане на общата сума 

на дарението, посочена по-долу. 

 Инициативата се провежда на територията на България чрез приложението A1 

Wallet.  

 

Условия 

 Участници в Инициативата могат да бъдат всички дееспособни физически лица, 

които: 

- са потребители на електронния портфейл A1 Wallet, изтеглили и активирали 

приложението A1 Wallet („Приложението“) съгласно Общите условия за ползване на 

електронен портфейл A1 Wallet, публикувани тук: https://www.a1.bg/a1-wallet-

obshti-uslovia. 

- са извършили плащане на ПОС терминал чрез Приложението и/или чрез 

виртуалната карта от Приложението. 

https://www.a1.bg/a1-wallet-obshti-uslovia
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 За всяка трансакция направена на ПОС терминал и/или чрез виртуалната карта от 

A1 Wallet, А1 ще дарява за своя сметка сума в размер на 1% от общата сума на 

съответната трансакция на Министерство на здравеопазването за борбата с 

COVID-19.  

 Общият размер на дарената сума от Инициативата няма да надвишава 10 000лв. 

 А1 България има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия както 

и по всяко време да прекрати Инициативата и/или Кампанията. Измененията и 

допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет 

страницата www.a1.bg. 

 

Настоящите Условия влизат в сила от 30.03.2020 г.  
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