При подаване на формата се представя валиден документ за самоличност.
Задължителните за ползване полета, освен име и телефонен/ни номер/а, са: За български граждани - ЕГН и постоянен адрес; за
юридически лица - ЕИК и адрес на управление; за чуждестранни граждани - номер на паспорта(или друг документ за самоличност),
личен номер, ако има такъв и постоянен адрес.
В случай че заявлението се подава от пълномощник, се попълват и неговите данни.
За юридическите лица формата се попълва от представляващ юридическото лице или от пълномощник на представляващия.
На основание чл. 138г от Закона за електронните съобщения, клиент може да има регистрирани не повече от 10 карти.
В случай че клиент има десет карти и желае да регистрира последваща, но не е направил избор коя от картите да се дерегистрира, ще
бъде дерегистрирана картата, отговаряща на следните критерии:
- В случай че и десетте регистрирани карти не са направили първо обаждане, SMS или дейта сесия, се дерегистрира картата с
най-стара дата и час на регистрация, но само и единствено, ако картата е регистрирана преди повече от 30 дни.
- В случай че част от десетте регистрирани карти са направили първо обаждане, SMS или дейта сесия, а останалите все още не са, ще
бъде дерегистрирана картата с най-стара дата и час на последна изходяща активност. Ако датата и часa на последна изходяща
активност съвпадат, определяща е датата на последно презареждане на картата. За да се дерегистрира карта, отговаряща на
описаното, последната изходяща активност или презареждане на картата трябва да са се случили преди повече от 30 дни.
Дерегистрирането на картата от титуляря ще доведе до невъзможност за нейното ползване. За да се ползва картата отново,
трябва да се регистрира в срока на нейната валидност.

Registration Form for prepaid users

A valid ID must be provided when submitting the form.
The mandatory fields except the name(s) and telephone number(s) are: For Bulgarian citizens – Personal Number and permanent address; For legal entities UIC and address of management; For foreign citizens - passport number (or other ID), personal number, if any, and permanent address.
If the application is submitted by a proxy, his / her data is also filled in.
For legal entities, the form is filled in by the legal representative or a proxy of the representative.
Pursuant to Art. 138d of the Electronic Communications Act, a customer may have no more than 10 cards registered.
If a customer has ten cards and wishes to register subsequent cards, but has not made a choice which of the already registered ten cards to deregister, the card
meeting the following criteria will be deregistered:
- If the 10 registered cards were not used to make a first call, SMS or data session, the card with the oldest registration date and time is deregistered, but only if
the card is registered more than 30 days earlier.
- If some of the 10 registered cards have been used to make a first call, SMS or data session and the rest are not yet used, the oldest date and time of the last
outbound activity will be deregistered. If the date and time of the last outbound activity match, the date of the last card reload is determinant. In order to
deregister a card which matches the above description, the last outgoing activity or reload of the card must have occurred more than 30 days prior.
Deregistration of the card by the account holder will lead to his/her inability to use it. To use the card again, he/she must register it within its validity period.

Personal information
Initial registration

Natural person

Bulgarian citizen

Update data

Legal entity

Foreign resident

Full name (Name of the legal entity)

National Identification Number/United Identification Code

City

Representative (full name)

Passport or ID number

Address (for legal entities – head office address)

ID number

Power of Attorney №

Date

С подаването на настоящия формуляр декларирам следното: Предоставям на „Мобилтел“ ЕАД доброволно данните си и
съм запознат с правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. Съгласен съм при необходимост моите
лични данни да бъдат предоставени на компетентните органи в съответствие с изискванията на действащото
законодателство.
Предоставените от мен данни са достоверни и актуални.

Mobile number/s or SIM card number/s

Declaration
I herewith declare that I provide my personal information to Mobiltel voluntari/y and I am familiar with the right of access and the right to
adjust the data collected.I agree that if required, my personal data shall be provided to the competent state authorities in accordance with
the requirements of the applicable legislation. I hereby confirm that all information provided is accurate and true.

Applicant’s name:

Signature:

Signature of the officer / Name:

Date:

City:

Company:

