
 

  

 

Барање за овозможување/промена/укинување на пристап со 

мастер привилегии кон апликацијата  
Мојот A1 

 
 Податоци за претплатникот (пополнува претплатникот) 

BAN број на Претплатник:       

Име и презиме/Назив на фирма:       

ЕМБГ/ЕМБС:       

Име и презиме на овластено лице*:       

*се пополнува само за правни субјекти 
Податоци за пристап до Мојот A1 со мастер привилегии 

Корисничко име за Мојот A1 апликација:       

Старо корисничко име (доколку се врши промена на корисничко 
име): 

      

 
Барател на пристап со мастер привилегии за користење на апликацијата Мојот A1 
Овластен за поднесување на ова Барање е: 
За правни лица - законскиот застапник  - управител на правното лице - Претплатник кое има валиден претплатнички 
договор со А1 Македонија ДООЕЛ Скопје (Ова Овластување мора да биде заверено со печат од правното лице – 
Претплатник). 
За физички лица - Претплатникот кој има склучено валиден претплатнички договор со А1 Македонија ДООЕЛ Скопје 
 
Предмет на Барањето: 
Со поднесувањето на ова Барање, Претплатникот врши (да се обележи соодветното поле): 

 Овозможување на мастер привилегии  
 Промена на корисничко име за пристап кон мастер привилегии (деактивација на старото корисничко име и 

овозможување на пристапот со мастер привилегии со ново корисничко име). 
 Одземање на мастер привилегии 

 
Мастер привилегии 
Мастер привилегиите подразбираат можност за преглед на претплатнички податоци за претплатничките броеви во рамките 
на горенаведениот BAN број на Претплатник, преку апликацијата Мојот A1 како и преглед на реализиран сообраќај, 
преглед на фактури и нефактурирани надоместоци за користени услуги од мобилната телефонија во мрежата на А1 
Македонија ДООЕЛ Скопје како и активирање и деактивирање на одреден тип на услуги за одредена претплатничка линија. 
Обемот на доделените Мастер привилегии зависи од начинот на пристапување кон апликацијата Мојот A1 и тоа: 
 при пристапување кон апликацијата Мојот A1 со интернет пребарувач преку веб страницата на www.А1.mk, 

корисникот може  да врши администрација на поединечни сервиси за секој од претплатничките броеви во рамките на 
горенаведениот BAN број на Претплатник. 

 При пристапување кон Мојот A1 преку користење на мобилната апликација инсталирана на својот мобилен 
терминален уред (телефон, таблет), корисникот може да врши администрација на поединечни сервиси само за 
претплатничкиот број кој е поврзан со одредено корисничко име кое се користи за пристап до мобилната апликација, 
но не и за другите претплатнички броеви во рамките на горенаведениот BAN број на Претплатник. 

Правни напомени 
Со поднесувањето на ова барање Претплатникот се согласува со фактот дека сите превземени дејствија преку апликацијата 
Мојот А1 со користење на мастер привилегиите, А1 Македонија ДООЕЛ Скопје ќе ги прифати како дејствија превземени во 
име и за сметка на Претплатникот како да се превземени непосредно од самиот Претплатник, при што ваквите активности 
може да доведат до промени во износот на неговата месечна сметка за користени услуги. 

Претплатникот е дожен да ги чува своето корисничко име и лозинка од секаков вид на евентуална злоупотреба. Сите 

трошоци кои можат да произлезат доколку Претплатникот ги даде на друг своето корисничко име или лозинка од 

Апликацијата или на друг начин ги направи достапни за користење на трети лица се исклучива одговорност на 

Претплатникот и истите ќе му бидат фактурирани во неговата месечна сметка 
Со поднесување на ова Барање, Претплатникот потврдува дека ги има прочитано и се согласува со важечките Услови за 
користење на апликацијата Мојот А1. 
Претплатникот има право во секое време да изврши деактивација на корисничкото име со мастер привилегии со 
поднесување на ново Барање во кој е назначен видот на промени кои се бараат и нови податоци. 
Доколку А1 Македонија ДООЕЛ Скопје престане да го овозможува користењето на апликацијата Мојот А1, Претплатникот 
ќе биде известен, при што корисничкото име за мастер привилегии по автоматизам ќе биде деактивирано. 
 
Давател на Овластувањето - Законски застапник на Претплатник 

      МП А1 Македонија ДООЕЛ Скопје 
продажен центар 

(потпис со полно име и презиме)        

   
Дата на прием        

      МП Име и презиме на продажен агент 

 

http://www.а1.mk/

