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PEDIDO DE TRANSFERENCIA DE CONTRATO DE PERMANÊNCIA  
Alteração de Titulares  

 Nº Págs. 1/    
 

  

Dados dos Clientes 
 

 

 
 
 

O actual signatário,      , com o contribuinte nº       que subscreveu a Proposta de Contrato do Serviço Móvel (adiante 

designado por “Contrato”) tendo como nº(s) de conta(s) o(s) abaixo indicado(s), solicita à Vodafone a transferência do(s) 

compromisso(s) de permanência actualmente associado(s) ao(s) serviço(s)/conta(s) abaixo listados(as), para o novo titular. 

 

Para os devidos efeitos o novo signatário,      , com o contribuinte nº      , declara aceitar a transferência do(s) compromisso(s) 

de permanência para o(s) serviço(s)/conta(s) abaixo indicados(as), do qual é titular, aceitando o(s) compromisso(s) na rede 

Vodafone associado(s), responsabilizando-se pelo seu cumprimento e aceitando todas as condições que lhe(s) são inerentes. 

 

As condições descorrentes deste(s) compromisso(s) de permanência são as associadas aos compromissos de permanência em 

vigor na(s) conta(s) abaixo identificada(s). 

 
Transferência de Compromissos - Serviços e Contas Abrangidos  
 
Compromissos de permanência a transferir do ACTUAL Titular: 
 

 

TIPO 
(PPMIN ou CSMIN) 

Nº da Conta Nº Telefone Plano de Tarifas  
Nº de 

fidelizações (*) 

Valor Mensal 
Acordado 

(serviço/bloco) 

Data de fim do 
contrato 

1                                             

2                                             

3                                             

4                                             

5                                             

6                                             

7                                             

8                                             

 
 
Compromissos de permanência no NOVO Titular: 
 

 

TIPO 
(PPMIN ou CSMIN) 

Nº da Conta Nº Telefone Plano de Tarifas  
Nº de 

fidelizações (*) 

Valor Mensal 
Acordado 

(serviço/bloco) 

Data de fim do 
contrato 

1                                             

2                                             

3                                             

4                                             

5                                             

6                                             

7                                             

8                                             

 
(*) No caso dos planos partilhados em contratos do tipo PPMIN, corresponde à quantidade de blocos fidelizados no plano. Nos restantes casos, corresponde à quantidade de vezes que o 
plano individual, aditivo ou valor por utilizador é fidelizado na conta correspondente. No caso de contratos do tipo CSMIN o nº de fidelizações corresponde sempre a 1. 
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Assinaturas 
 
Declaram que tomaram conhecimento das Condições Gerais de Prestação do Serviço disponíveis em 
http://downloads.vodafone.pt/condicoes-servico-movel.htm e das Condições Particulares (incluindo o tarifário em vigor, taxas, 
tarifas e períodos de utilização) em www.vodafone.pt e/ou na proposta comercial apresentada como anexo da Proposta de Contrato 
de Serviço Móvel. 
 
Aguardam, assim, uma comunicação da Vodafone durante os próximos quinze dias, caso haja algum impedimento à aceitação 
deste pedido. 
 

Data:       

 
 
 

Doc. Identificação 
Actual Titular: 
(cartão do cidadão, BI ou passaporte) 

       

 
 

  

 

 
(Se o titular for uma sociedade, a presente proposta de prestação de serviços deve ser assinada por quem a vincula) 

Assinatura(s) 
Actual Titular: 

 
 
 
 
 

Doc. Identificação 
Novo Titular: 
(cartão do cidadão, BI ou passaporte) 

       

 
 

  

 

 
(Se o titular for uma sociedade, a presente proposta de prestação de serviços deve ser assinada por quem a vincula) 

Assinatura(s) 
Novo Titular: 

 


