
А1 Ви препоръчва да останете в дома си  
и да не поемате излишни рискове. 
 
Плащането онлайн е лесен, удобен  
и безопасен начин да платите сметките си.
 
Тук, в няколко лесни стъпки ще Ви запознаем:  

Въведете имейл адрес и парола,  
с които да се регистрирате.

стъпка

стъпка

Въведете своето ЕГН или ЕИК,  
за да регистрирате услугите, които 
използвате в профила си.
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ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 

#ОстанетеСиВкъщи 
#ОтговорниЗаедно

КАК ДА ПЛАТИТЕ 
ПРЕЗ МОБИЛНОТО 
ПРИЛОЖЕНИЕ МОЯТ А1



Изберете бутон “Плати“  
на началния екран  
или маркирайте фактурите  
през меню Фактури. 

За по-голяма сигурност  
на регистрацията се изисква код 
за сигурност. Ако го знаете го 
въведете в съответното поле. 
Ако нямате код за сигурност, 
може да го генерирате онлайн и 
ще го получите като SMS  
на посочен от Вас номер  
или на имейл адреса  
от регистрацията.

Регистрацията на профила Ви  
е почти готова, нужно е 
само да я потвърдите като 
кликнете на активационния 
линк, изпратен на посочения  
от Вас имейл адрес.
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стъпка



Изберете начин на плащане  
с кредитна/дебитна карта. 

Въведете данните на 
банковата си карта или 
изберете от запазените 
карти в профила. 

Натиснете бутон „Плати“.

При поискване на 3D парола преди плащане 
същата се получава от банката издател  
на картата. На потвърдителния екран  
за извършено плащане можете да запазите 
картата си за автоматично плащане като 
изберете опцията „Запази карта  
за автоматично плащане“ и натиснете  
бутон „Запиши“. Така всяко следващо плащане  
ще бъде извършено автоматично след издаване 
на фактурата Ви, за което ще получите 
уведомителен имейл.  
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#ОстанетеСиВкъщи 
#ОтговорниЗаедно
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стъпка



Изберете Моят А1 от A1.bg.

стъпка

Влезте в профила си в Моят А1.

стъпка1
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ПРЕЗ ПРОФИЛА СИ В МОЯТ A1

#ОстанетеСиВкъщи 
#ОтговорниЗаедно

КАК ДА ПЛАТИТЕ  
ПРЕЗ A1.BG  
С ПРОФИЛА СИ  
В МОЯТ A1



Изберете най–удобния за Вас начин на плащане. 
Можете да запазите картата си за следващо или 
автоматично плащане за по–голямо удобство.

От началната страница изберете бутон „Виж и плати“.

Всички фактури за плащане са избрани по подразбиране.  
Можете да платите конкретна фактура или всички 
наведнъж. Натиснете бутон „Плати“.
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Въведете данните на банковата 
си карта, изберете бутон 
Плати и завършете плащането. 
Запазете картата си за 
следващо плащане, така няма да 
се налага да въвеждате данните 
ѝ отново. При поискване на 3D 
парола преди плащане същата се 
получава от банката издател на 
картата.

Ще видите потвърждение  
за успешно плащане.

На потвърдителния екран за извършено плащане можете да запазите 
картата си за автоматично плащане като изберете опцията „Запази 
карта за автоматично плащане“ и натиснете бутон „ОК“. 
Така всяко следващо плащане ще бъде извършено автоматично след 
издаване на фактурата Ви, за което ще получите уведомителен имейл.
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#ОстанетеСиВкъщи 
#ОтговорниЗаедно
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