ACORDO PARA TRANSMISSÃO
DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE
NÚMEROS DE TELEFONE FIXOS E MÓVEIS
1. DADOS PESSOAIS DO TITULAR DO NÚMERO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Nº CLIENTE
Nome / Denominação Social

Morada
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Código-Postal

Localidade

Telefone de Contacto

B.I. / Passaporte / Cartão de Cidadão Nº

Data de Validade

2. DADOS PESSOAIS DO NOVO TITULAR

NIF / NIPC

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Nº CLIENTE
Nome / Denominação Social

Morada

Código-Postal

Localidade

Telefone de Contacto

B.I. / Passaporte / Cartão de Cidadão Nº

Data de Validade

3. DADOS DO(S) NÚMERO(S) DE TELEFONE A CEDER

NIF / NIPC

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

1.

4.

7.

10.

2.

5.

8.

11.

3.

6.

9.

12.

Pelo presente acordo, o Assinante Titular do Número de Telefone (melhor identificado no ponto 1) transmite ao novo Titular (melhor identificado
no ponto 2), sem qualquer contrapartida, o direito de utilização do(s) Número(s) de Telefone (melhor identificado(s) no ponto 3).

Assinatura do Titular do Número:

Assinatura do Novo Titular do Número

Conforme documento de identificação.

Conforme documento de identificação.

Data

O pedido de Cedência do Número aplica-se a serviço ativo ou desligado há menos de 3 meses. Envie o formulário preenchido, juntamente com cópia dos Documentos
de Identificação de ambos os signatários para a morada nowo communications, S.A., à att Serviço de Cliente - Lugar de Poços, 2950-425 Palmela, através do fax nº210
830 083 ou entregue diretamente numa loja nowo. Em caso de erro no preenchimento poderá imprimir uma segunda via deste formulário em nowo.pt, ou solicitar o
envio por correio através do número de apoio ao cliente 16800.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EFEITOS DE CEDÊNCIA DE NÚMEROS DE TELEFONE
CLIENTES RESIDENCIAIS
> Fotocópia de Documento de Identificação (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade, Passaporte ou autorização
de Residência) do atual e do novo titular.
> Fotocópia do Cartão de Contribuinte do atual e novo titular, caso não sejam possuidores do Cartão de Cidadão.
> Minuta do acordo para transmissão dos direitos de utilização de Telefone Fixo e/ou Móvel; a minuta deverá ser
preenchida e assinada pelo atual e novo titular.
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CLIENTES EMPRESARIAIS
> Fotocópia de Documento de Identificação (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade, Passaporte ou autorização
de residência) das pessoas com poderes para o ato.
> Fotocópia do Cartão de Identificação fiscal da empresa.
> Minuta do acordo para transmissão dos direitos de utilização de número de Telefone Fixo e/ou Móvel; a minuta
deverá ser preenchida e assinado pelo atual e novo titular com poderes para o ato e com carimbo da empresa.
ANEXAR DOCUMENTO CONSOANTE O TIPO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL
> Fotocópia da Certidão de teor da conservatória do registo comercial, atualizada (data de emissão inferior
a um ano) ou cópia das certidões permanentes disponíveis para consulta no portal www.portaldaempresa.pt/cve/pt,
ou respetivo código de acesso online à certidão permanente;
> Fotocópia da constituição da sociedade (onde consta quem tem poder para obrigar a sociedade);
> Caso as instituições/entidades requerentes não possuam certidões comerciais, é obrigatória a apresentação
da fotocópia dos estatutos e a respetiva ata atualizada com a indicação de tomada de posse;
> Declaração de início de atividade, em caso de empresário em nome individual;
NOTA: Por motivos de segurança, o não envio da documentação solicitada, por não poder ser validada, poderá impedir
a NOWO de prosseguir com o tratamento do pedido de cedência de número de telefone. Em alternativa ao envio por carta
ou fax da minuta de cedência e fotocópia do documento de identificação civil, poderá entregar a minuta numa qualquer
loja NOWO, devendo para o efeito apresentar o documento de identificação civil para validação dos seus dados e da sua
assinatura na minuta de cedência.

A DOCUMENTAÇÃO PODERÁ SER ENTREGUE NUMA LOJA NOWO, OU ENVIADA PARA A SEGUINTE
MORADA OU FAX:
Morada
nowo communications, S.A.
Lugar de Poços
2950-425 Palmela.

Fax
(+351) 210 830 083

