
SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

TITULAR DO CONTRATO

SR. / SR.ª / EMPRESA:

MORADA:

SUB-ROGAÇÃO

NÃO EXISTE MUDANÇA NOVA ATIVIDADE: NOVO CAE:

JUSTO-TÍTULO TRESPASSE

Como novo utilizador das instalações a que se refere, com expressa aceitação das condições recolhidas no contrato referenciado.

Autoriza-se a Muon Electric, Lda. a gerir a mudança de comercializadora e a alteração de titular diante da distribuidora correspondente.

A solicitação de mudança de titular será fechada se num prazo de 10 dias úteis não forem recebidos todos os dados solicitados e necessários para realizar corretamente a alteração solicitada.

Contrato de fornecimento de energia

NIF / NIPC:

NOVO TITULAR DO CONTRATO

TIPO DE MUDANÇA

MUDANÇA DE ATIVIDADE

SR. / SR.ª / EMPRESA:

NIF / NIPC:

CPE:

ASSINADO EM: BI/CC/Nº: BI/CC/Nº:

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES

ASSINATURA DO CEDENTE ASSINATURA DO ADQUIRENTE

O original desta solicitação de ser entregue e assinado à Muon Electric com a maior brevidade possível para a direcção: Rua Aleixo da Mota, 86,  R/C,  4150-044, Porto 

DADOS DO CLIENTE

NOME:

NIF: BI/CC:

TELEMÓVEL: TELEFONE:Nº DO ANDAR:

PAÍS:LOCALIDADE:

EMAIL:

CÓD. POSTAL:

MORADA:

NECESSIDADES ESPECIAIS PRIORITÁRIO

TITULAR DO PAGAMENTO:

NIF:

CÓDIGO IBAN:

ASSINATURA DO TITULAR DO PAGAMENTO

ASSINADO EM:

DÉBITO DIRETO

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

O Titular do pagamento declara que ao fornecer o seu número Internacional de Identificação de Conta Bancária (IBAN), autoriza que o meio de pagamento utilizado seja o débito direto em conta(ADC). O débito na conta do
cliente será efetuado 10 dias úteis. após a data de emissão da fatura. A faturação irá realizar-se de acordo com a periodicidade de comunicação de leituras por parte da operadora da rede de distribuição.

EMAIL:
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Os dados recolhidos serão utilizados e conservados pela Muon Electric, Lda. como parte integrante do processo de mudança de comercializador, enquanto a relação contratual vigorar e de acordo com a legislação aplicável. Os 
dados recolhidos não serão utilizados ou tratados para qualquer outro fim, sem expresso consentimento ou prévia comunicação informativa. 



DADOS ADICIONAIS | DOMÉSTICO
Contrato de fornecimento de energia

DADOS ADICIONAIS MODELO II - IMI

NIF:

NIF/NIPC DO PROPIETÁRIO:

ASSINADO EM: BI/CC/Nº

CÓD. POSTAL:

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO:

DISTRITO: CONCELHO: FREGUESIA:

CPE:

URBANO

RÚSTICO

OUTROS

OMISSO

ARTIGO: FRAÇÃO: ANDAR:

ARTIGO: SECÇÃO: ÁRVORE/COLÓNIA:

PROVISÓRIO DESCONHECIDO VAZIO

QUALIDADE DO CLIENTE:

NIF/NIPC DO(S) 
OUTROS(S) PROPIETÁRIO(S):

1001 - PROPIETÁRIO, USUFRUTÁRIO OU SUPERFICIÁRIO 1002 - ARRENDATÁRIO

1003 - SUBARRENDATÁRIO 1004 - OUTROS

TIPO DE CONTRATO:
501- CONTRATO INÍCIO DE FORNECIMENTO

503- CESSAÇÃO DO FORNECIMENTO

502- CONTRATO ALTERAÇÃO FORNECIMENTO 

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES
O CLIENTE declara ter recebido e tomado conhecimento das Condições Gerais, Condições Económicas e Condições Particulares, parte integrante do contrato de fornecimento de energia, e concordando e aceitando 
a totalidade do seu conteúdo, assina o presente contrato que deverá ser enviado devidamente rubricado, assinado e carimbado (se aplicável) via correio normal para a Muon Electric.

ASSINATURA DO CLIENTE GERENTE

PELA MUON ELECTRIC, LDA.

2/3Muon Electric, Lda  | Morada: Rua Aleixo da Mota n.º 86 B - 4150-044 Porto | CAE: 46180-R3 | Capital Social: 5.000 €
NIPC: 514.632.798 | Info.: 223 205 904 | e-mail: info@muon.pt

Os dados recolhidos serão utilizados e conservados pela Muon Electric, Lda. como parte integrante do processo de mudança de comercializador, enquanto a relação contratual vigorar e de acordo com a legislação aplicável. Os 
dados recolhidos não serão utilizados ou tratados para qualquer outro fim, sem expresso consentimento ou prévia comunicação informativa. 



DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

No âmbito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (Regulamento 2016/679, de 27 de abril de 2016), a marca comercial Muon Electric solicita o seu 
consentimento, no que diz respeito ao tratamento dos seus dados pessoais, para as seguintes finalidades:

1. Informações sobre o Mercado de Energia.

2. Comunicação de conteúdos informativos, produtos e serviços customizados conforme o perfil do cliente, consid-
erando os perfis de consumo, equipamentos instalados, localização geográfica e produtos e serviços contratualiza-
dos, pela Muon Electric, enquanto a relação contratual se mantiver ativa.

3. Comunicação de campanhas e comercialização direta de produtos e serviços que não estejam diretamente 
relacionados com o contrato de fornecimento de energia celebrado com a Muon Electric, pelo período da vigência 
contratual.

4. Comunicações preditas nos pontos anteriores, bem como comunicações de campanhas e comercialização direta 
de produtos e serviços que estejam diretamente relacionados com o contrato de fornecimento de energia celebrado 
com a Muon Electric, num período máximo de 12 meses após a cessação daquele.

5. Criação de perfis baseados em consumos, diagramas de carga e através do acesso a dados de contagem de 
energia elétrica que forem registados pelo equipamento de medição do Operador de Rede de Distribuição instalado 
no ponto de entrega que no presente momento é por mim titulado.

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

NOME:

NIF: DATA:

ASSINATURA DO CLIENTE

Declaro que consinto o tratamento dos meus dados pessoais para as finalidades assinaladas por mim.
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