alteração ao MEO com telemóvel
Mod.C/1001365

A preencher pelos
nossos serviços

Vendedor:

Nº cliente:
Nº venda (PRT):

Nº Solicitação:

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

preenchimento obrigatório

Nome
Nº Telefone

Contribuinte

2. INFORMAÇÃO A ALTERAR
Alteração
a efetuar:

no âmbito deste pedido

Trocar cartão
Preencher campo 2.1

2.1. TROCAR CARTÃO

Adicionar cartão
Preencher campo 2.2

Remover cartão
Preencher campo 2.3

Pacote internet
Preencher campo 2.4

Cartão de partilha de internet
Preencher campo 2.5

só é permitida 1 alteração por cartão e por mês
Se o número for de outro operador, preencha
também o formulário de portabilidade

Nº cartão a adicionar

Nº cartão a remover
Nome utilizador

O cartão a trocar será conﬁgurado com as opções de tratamento e comunicação de dados pessoais e de tráfego que o cartão removido tinha ativas. Caso pretenda alterar p.f. preencha o ponto 3.

2.2. ADICIONAR CARTÃO

o pacote MEO com telemóvel inclui, no máximo, 4 cartões
Se o número for de outro operador, preencha
também o formulário de portabilidade

Nº cartão a adicionar
Nome utilizador

O cartão a adicionar será conﬁgurado com as opções de tratamento e comunicação de dados pessoais e de tráfego ativos nos cartões já existentes no serviço MEO com telemóvel. Caso pretenda alterar p.f. preencha ponto 3.

2.3. REMOVER CARTÃO

válido para pacotes MEO com telemóvel com 2 ou mais cartões
A remoção do 3º e/ou 4º cartão implica a perda das chamadas e SMS incluídos para redes nacionais e do plafond de internet
incluído nesse cartão.

Nº cartão a remover

2.4. PACOTE INTERNET

serviço prestado mediante preço constante do tarifário em vigor

Pacote de Internet
Familiar
Pacote de Internet
Individual
Pacote de Internet
BlackBerry

Aderir
Remover

500 MB

2 GB

6 GB

15 GB

Nº Telemóvel

2.5. CARTÃO DE PARTILHA DE INTERNET
Aderir

Remover

plafond de internet por cartão, válido para todos os cartões incluídos no seu MEO com telemóvel
exclusivo clientes particulares

200 MB

plafond de internet válido para o cartão indicado

serviço prestado mediante preço constante do tarifário em vigor

SIM 893510

Nº Telemóvel

3. TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DE TRÁFEGO

6

preenchimento facultativo

Em caso de não preenchimento não haverá tratamento nem transmissão dos dados para os ﬁns indicados, exceto os dados pessoais para ações de comunicação e marketing pela MEO,
referidos em 3.1. (exclusivo para clientes particulares).

3.1. Opõe-se ao tratamento dos seus dados pessoais para ações de comunicação e marketing da MEO?
3.2. Opõe-se à transmissão dos seus dados pessoais a qualquer entidade do Grupo PT Portugal para a comercialização de produtos e serviços
para ﬁns de marketing, incluindo, por exemplo, contactos por SMS, MMS e correio eletrónico?
3.3. Opõe-se ao tratamento e à transmissão a qualquer entidade do Grupo PT Portugal, dos seus dados de tráfego(a), de localização(b), de
consumo ou perﬁl(c) para a comercialização de produtos e serviços e para ﬁns de prestação de serviços de valor acrescentado(d)?

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

(a) Dados de tráfego: nº ou identiﬁcação, endereço e tipo de posto do assinante; nº total de unidades a cobrar para o período de contagem, bem como o tipo, hora de início e duração de comunicações ou o volume de dados
transmitidos; data da comunicação ou serviço e nº chamado; outras informações relativas a pagamentos, tais como pagamentos adiantados, pagamentos a prestações, cortes de ligação e avisos. (b) Dados de localização:
localização geográﬁca do acesso. (c) Dados de consumo ou perﬁl: adesão e visualização de canais de televisão e serviços adicionais, aluguer de vídeos, dados de audiências, gravações de conteúdos televisivos. (d) Serviços
de valor acrescentado: serviços informativos, lúdicos ou outros, prestados mediante a análise de dados de tráfego ou de localização, que disponibilizam informações úteis e de valor acrescentado.

4. ADESÃO À FATURA ELETRÓNICA
Telemóvel para notiﬁcação
de envio de fatura eletrónica

E-mail

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR DÉBITO DIRETO SEPA
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.

11.2015
ORIGINAL
Mod.C/1001365

NIPC 504 615 947 • CRC de Lisboa • Capital Social € 230.000.000,00

Adesão

Alteração

Desativação

Nome do titular
da conta bancária
IBAN
BIC

Espaços adicionais para IBAN não PT
Obrigatório no caso de IBAN não PT

Banco

✎
Assinatura do titular da conta bancária conforme consta na ﬁcha do banco

6. ASSINATURA
Tomei conhecimento das Condições Contratuais de Prestação do Serviço MEO com telemóvel, constituído 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
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. · Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 40, 1069-300 Lisboa - Portugal

meo.pt

alteração ao MEO com telemóvel
Mod.C/1001365

A preencher pelos
nossos serviços

Vendedor:

Nº cliente:
Nº venda (PRT):

Nº Solicitação:

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

preenchimento obrigatório

Nome
Nº Telefone

Contribuinte

2. INFORMAÇÃO A ALTERAR
Alteração
a efetuar:

no âmbito deste pedido

Trocar cartão
Preencher campo 2.1

2.1. TROCAR CARTÃO

Adicionar cartão
Preencher campo 2.2

Remover cartão
Preencher campo 2.3

Pacote internet
Preencher campo 2.4

Cartão de partilha de internet
Preencher campo 2.5

só é permitida 1 alteração por cartão e por mês
Se o número for de outro operador, preencha
também o formulário de portabilidade

Nº cartão a adicionar

Nº cartão a remover
Nome utilizador

O cartão a trocar será conﬁgurado com as opções de tratamento e comunicação de dados pessoais e de tráfego que o cartão removido tinha ativas. Caso pretenda alterar p.f. preencha o ponto 3.

2.2. ADICIONAR CARTÃO

o pacote MEO com telemóvel inclui, no máximo, 4 cartões
Se o número for de outro operador, preencha
também o formulário de portabilidade

Nº cartão a adicionar
Nome utilizador

O cartão a adicionar será conﬁgurado com as opções de tratamento e comunicação de dados pessoais e de tráfego ativos nos cartões já existentes no serviço MEO com telemóvel. Caso pretenda alterar p.f. preencha ponto 3.

2.3. REMOVER CARTÃO

válido para pacotes MEO com telemóvel com 2 ou mais cartões
A remoção do 3º e/ou 4º cartão implica a perda das chamadas e SMS incluídos para redes nacionais e do plafond de internet
incluído nesse cartão.

Nº cartão a remover

2.4. PACOTE INTERNET

serviço prestado mediante preço constante do tarifário em vigor

Pacote de Internet
Familiar
Pacote de Internet
Individual
Pacote de Internet
BlackBerry

Aderir
Remover

500 MB

2 GB

6 GB

15 GB

Nº Telemóvel

2.5. CARTÃO DE PARTILHA DE INTERNET
Aderir

Remover

plafond de internet por cartão, válido para todos os cartões incluídos no seu MEO com telemóvel
exclusivo clientes particulares

200 MB

plafond de internet válido para o cartão indicado

serviço prestado mediante preço constante do tarifário em vigor

SIM 893510

Nº Telemóvel

3. TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DE TRÁFEGO

6

preenchimento facultativo

Em caso de não preenchimento não haverá tratamento nem transmissão dos dados para os ﬁns indicados, exceto os dados pessoais para ações de comunicação e marketing pela MEO,
referidos em 3.1. (exclusivo para clientes particulares).

3.1. Opõe-se ao tratamento dos seus dados pessoais para ações de comunicação e marketing da MEO?
3.2. Opõe-se à transmissão dos seus dados pessoais a qualquer entidade do Grupo PT Portugal para a comercialização de produtos e serviços
para ﬁns de marketing, incluindo, por exemplo, contactos por SMS, MMS e correio eletrónico?
3.3. Opõe-se ao tratamento e à transmissão a qualquer entidade do Grupo PT Portugal, dos seus dados de tráfego(a), de localização(b), de
consumo ou perﬁl(c) para a comercialização de produtos e serviços e para ﬁns de prestação de serviços de valor acrescentado(d)?

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

(a) Dados de tráfego: nº ou identiﬁcação, endereço e tipo de posto do assinante; nº total de unidades a cobrar para o período de contagem, bem como o tipo, hora de início e duração de comunicações ou o volume de dados
transmitidos; data da comunicação ou serviço e nº chamado; outras informações relativas a pagamentos, tais como pagamentos adiantados, pagamentos a prestações, cortes de ligação e avisos. (b) Dados de localização:
localização geográﬁca do acesso. (c) Dados de consumo ou perﬁl: adesão e visualização de canais de televisão e serviços adicionais, aluguer de vídeos, dados de audiências, gravações de conteúdos televisivos. (d) Serviços
de valor acrescentado: serviços informativos, lúdicos ou outros, prestados mediante a análise de dados de tráfego ou de localização, que disponibilizam informações úteis e de valor acrescentado.

4. ADESÃO À FATURA ELETRÓNICA
Telemóvel para notiﬁcação
de envio de fatura eletrónica

E-mail

5. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR DÉBITO DIRETO SEPA
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.

11.2015
DUPLICADO
Mod.C/1001365

NIPC 504 615 947 • CRC de Lisboa • Capital Social € 230.000.000,00

Adesão

Alteração

Desativação

Nome do titular
da conta bancária
IBAN
BIC

Espaços adicionais para IBAN não PT
Obrigatório no caso de IBAN não PT

Banco

✎
Assinatura do titular da conta bancária conforme consta na ﬁcha do banco

6. ASSINATURA
Tomei conhecimento das Condições Contratuais de Prestação do Serviço MEO com telemóvel, constituído 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
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. · Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 40, 1069-300 Lisboa - Portugal

meo.pt

