Pedido de adesão à Tarifa Social de Internet

Identificação do beneficiário
Nome completo:

NOS Comunicações, S.A. Sede: Rua Actor António Silva, n.º 9, 1600-404 Lisboa. Capital Social: €576.326.759. C.R.C. de Lisboa. N.º Matrícula / NIPC PT502 604 751

N.º contribuinte:
Morada fiscal:
N.º

Andar:

Código postal:

Localidade:

Assinale caso se trate de um estudante universitário (neste caso, anexe pf. os documentos comprovativos):
O pedido deverá ser instruído com declaração comprovativa de matrícula em estabelecimento de ensino superior
e documento comprovativo da morada de residência atual.
A prova do local da residência poderá ser feita através de: i) contrato de arrendamento; ii) contrato de hospedagem que pode
ser em residência universitária ou em residência particular; iii) atestado de residência emitido pela junta de freguesia; ou iv)
faturas de serviços públicos essenciais.
Declaro expressamente, nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de setembro, que me considero
domiciliado, para efeito de realização da citação ou da notificação, em caso de litígio, na morada acima indicada.
Tratamento de dados pessoais
Partilha de dados com a ANACOM
Tomei conhecimento que a NOS irá partilhar os meus dados de identificação (Nome, N.º Contribuinte, Morada Fiscal e, se
aplicável, declaração comprovativa de matrícula em estabelecimento de ensino superior e documento comprovativo da
morada de residência atual) com a ANACOM, com a finalidade de validar a minha elegibilidade para acesso ao Serviço de
Tarifa Social de Internet. Esta partilha persistirá até ao momento em que se confirme não estarem reunidas as condições de
elegibilidade ou em que deixe de pretender utilizar este Serviço.

Assinatura (conforme documento de identificação)
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NOS Comunicações, S.A. Sede: Rua Actor António Silva, n.º 9, 1600-404 Lisboa. Capital Social: €576.326.759. C.R.C. de Lisboa. N.º Matrícula / NIPC PT502 604 751

Dados para processamento da NOS
Cartão identificação:

N.º contribuinte:

Data de nascimento:

Email(1)(2):

N.º de telemóvel(1):

(1) Os contactos de email e/ou telemóvel indicados, serão utilizados para comunicações da NOS no âmbito da faturação, bem como para faturação eletrónica.
(2) O endereço de email indicado será utilizado como contacto preferencial para as comunicações da NOS ao cliente.

Ativação & equipamento
Pretendo adquirir o equipamento (21,45€ + IVA)

Sim

Não

(em caso de aquisição de equipamento, a NOS oferecerá a ativação)
Forma de pagamento do equipamento:
Pronto Pagamento
Tranches: 6 meses

12 meses

24 meses

Forma de pagamento da ativação do serviço (€8,13+ IVA: apenas aplicável caso não adquira equipamento)
Pronto Pagamento
Tranches: 6 meses

12 meses

24 meses

Faturação
Pagamento por Débito Direto

IBAN

Outro
Detalhe da fatura
Pretendo fatura detalhada
Caso selecione esta opção receberá a fatura por via eletrónica. Na ausência de endereço de email, a fatura será
enviada por correio e terá um custo, conforme condições e tarifário em vigor. Caso não selecione esta opção, e
não tenha indicado email e/ou telemóvel, irá receber a fatura resumida em papel.

mar22

