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Nº cliente:

Nº venda (PRT):

Vendedor:A preencher pelos 
nossos serviços 

Nº Solicitação:

alteração ao contrato de adesão a serviços de comunicações 

Obrigatório no caso de IBAN não PT

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR DÉBITO DIRETO SEPA

Assinatura do �tular da conta bancária conforme consta na ficha do banco

Nome do �tular 
da conta bancária
IBAN

Banco

Espaços adicionais para IBAN não PT
BIC

Esta autorização permite que o seu Banco debite a sua conta de acordo com as instruções da MEO. A autorização não produz efeitos imediatos. Esta forma de pagamento está disponível 
para bancos de países da União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e Mónaco.

Adesão Alteração Desa�vação 

2.5. CARTÃO DE PARTILHA DE INTERNET  serviço prestado mediante preço constante do tarifário em vigor

Nº Telemóvel SIM 893510 6Aderir Remover

Nº cartão a adicionar

2.2. ADICIONAR CARTÃO  o pacote MEO com telemóvel inclui, no máximo, 4 cartões

Nº cartão a remover Nº cartão a adicionar

2.1. TROCAR CARTÃO  só é permi�da 1 alteração por cartão e por mês 

2. INFORMAÇÃO A ALTERAR  no âmbito deste pedido

Alteração 
a efetuar:

Remover cartão
Preencher campo 2.3

Pacote internet
Preencher campo 2.4

Cartão de par�lha de internet
Preencher campo 2.5

Adicionar cartão
Preencher campo 2.2

Trocar cartão
Preencher campo 2.1

2.3. REMOVER CARTÃO  válido para pacotes MEO com telemóvel

Nº cartão a remover A remoção dos cartões implica a perda das chamadas, SMS e plafonds de internet neles incluídos.

2.4. PACOTE INTERNET  serviço prestado mediante preço constante do tarifário em vigor

Aderir Remover5 GB 10 GB 30 GB0,5 GB 2 GB
Plafond de internet por cartão, válido para todos os cartões incluídos no seu pacote MEO com telemóvel.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE  preenchimento obrigatório

Nome

Nº Telefone Contribuinte

Confirmo que a documentação entregue à MEO em interação comercial anterior se encontra válida, não tendo sofrido qualquer alteração, podendo ser u�lizada para efeitos da celebração do presente contrato.

4. ADESÃO À FATURA ELETRÓNICA
Telemóvel para no�ficação
de envio de fatura eletrónicaE-mail

6. ASSINATURA
Tomei conhecimento das Condições Contratuais de Prestação do Serviço MEO com telemóvel, cons�tuído pelo serviço móvel, serviço voz fixa, banda larga 
fixa e televisão da MEO, às quais dou o meu acordo e declaro ter recebido, nesta data, uma cópia deste formulário. 

Data
Assinatura do cliente conforme C. Cidadão / BI / Passaporte

3. TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS  aplicável a clientes empresariais

Sim Não

Sim Não

Em caso de não preenchimento os dados não serão transmi�dos nem tratados.

Autoriza o tratamento dos dados pessoais dos u�lizadores da sua empresa para efeito de comunicações de marke�ng da MEO?

Autoriza a cedência dos dados pessoais dos u�lizadores da sua empresa ao Grupo Al�ce Portugal(a), para efeito de comunicações de 
marke�ng?

- Se responder sim a alguma das questões anteriores, os u�lizadores da sua empresa poderão ser contactados com novidades, promoções e 
sugestões personalizadas de novos conteúdos ou de produtos e serviços. Os contactos são maioritariamente realizados por SMS ou correio 
eletrónico, mas também poderão ser realizados por outros meios.
- Se responder sim a alguma das questões anteriores, deve garan�r que obteve autorização do �tular dos dados pessoais para tratamento 
destes dados para fins de marke�ng e informá-lo que poderá a todo o tempo alterar o seu consen�mento e exercer os demais direitos, de 
acordo com o indicado no número 7, alínea g), da condição 17.B do contrato de adesão.
- Inclui o tratamento de dados pessoais, de tráfego, de localização geográfica, perfil e/ou consumo.
- Excecionam-se os dados de contacto do Administrador de Conta, que serão u�lizados para fins de marke�ng, de acordo com o previsto no 
número 8 do Anexo I das Condições Gerais do contrato de adesão. 

(a) cons�tuído pela PT Portugal SGPS, S.A. e pelas empresas direta ou indiretamente de�das por esta.
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