
А1 Ви препоръчва да останете в дома си  
и да не поемате излишни рискове.  

Плащането онлайн е лесен и безопасен начин 
да платите сметките си.  
 
Ако все пак не може да се възползвате  
от тази възможност тук в няколко лесни 
стъпки ще Ви запознаем:

Натиснете линка, който сте получили в SMS съобщението.  
Линкът е уникален, което защитава информацията свързана с  
Вашето плащане.

КАК ДА ПЛАТИТЕ ПРЕЗ ЛИНКА В SMS  
ЗА НОВА ФАКТУРА ИЛИ НАБЛИЖАВАЩ  
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

#ОстанетеСиВкъщи   

1 стъпка

Информационен SMS при  
нова фактура

Здравейте, ползваните услуги за периода  
XX.XX-XX.XX.XX са на стойност YY.YY лв. с ДДС.  
Срок за плащане до ZZ.ZZ.ZZ.  
За онлайн плащане:  
https://www.a1.bg/545B3503A13A13C571631212C570

Напомнящ SMS преди изтичане на срока за 
плащане

Здравейте, напомняме Ви, че на DD/MM/YY изтича 
срокът за плащане на Ваши задължения. Извинете, ако 
вече сте платили. 
Инфо: https://www.a1.bg/545B3503A13A13C571631212C570



Зарежда се екран, на който виждате всички 
неплатени фактури за услугата, която 
използвате. Натиснете бутона „Плати онлайн“, за 
да платите общата дължима стойност.

2 стъпка

Виждате обобщение, съдържащо фактурите, 
които сте избрали за плащане и общата 
им сума. Въведете валиден имейл адрес, на 
който ще получите електронния касов бон. 
Потвърдете плащането като натиснете 
бутона „Плати“.

3 стъпка

• Ако имате неплатени фактури за предходен отчетен период те ще се визуализират на този екран. 
Може да платите всички фактури наведнъж или да маркирате само някои от  тях.
• Ако фактурата Ви съдържа и други услуги извън тази, на която сте получили SMS съобщението, ще 
платите общото задължение за всички включени във фактурата услуги, които използвате.

На началния екран ще видите:

• Общото задължение по всички неплатени 
фактури, част от които е услугата, която 
използвате.
• Име на титуляра на фактурата
• Линк Детайли с допълнителна информация 
за задължението за всяка услуга,  включена във 
фактурата, дата на издаване и срок за плащане.
• Линк към Моят А1 за пълна информация за 
фактурата и възможност за свалянето и. 



Въведете данните на банковата си карта и 
натиснете „Плащане“. При поискване на 3D 
парола преди плащане същата се получава 
от банката издател на картата.

Ще видите потвърждение за успешно 
плащане и ще получите касовия бон на 
имейл адреса, който сте въвели.

4 стъпка

5стъпка

Ще получите потвърдителен SMS за извършеното 
плащане.

6стъпка

Здравейте, успешно 
са заплатени ХХ.ХХ лв. 
За детайли влезте на 
http://m.a1.bg/i.  
Благодарим Ви! A1

 
#ОтговорниЗаедно


