Pedido de portabilidade móvel
Mobile Portability Application

1. Dados do Cliente / Customer Information
Nome completo / Full name

Sexo / Sex

F

M

Morada / Address
Código Postal / Postcode
№ Contribuinte / Taxpayer number
BI / ID

Passaporte / Passport

Data Nascimento / Date of birth
№ / number

Outro / other
Email / email Address
Contacto Alternativo / Alternative number

2. Dados de portabilidade / Portability Information
Operador Doador / Current service Provider
Número Telemóvel / Mobile Number

9

№ Cartão SIM do operador doador / Sim card number

893510

Informo que, por motivos de Portabilidade, pretendo rescindir o Contrato de Prestação de Serviço Telefónico Móvel que mantenho com a vossa
Empresa, para os números de telefone abaixo indicados, com data efectiva a partir da data de portação.
I notify you that, for reasons of portability, I hereby terminate the contract for the provision of Mobile Telephone Service that we have with your company,
to the phone numbers below, with effective date from the date of export.
A portabilidade do número que não dependa de intervenção física na rede e cujo pedido preencha todos os requisitos legais e contratuais aplicáveis,
será efetivada no prazo de 1 dia útil, a contar da apresentação do pedido pelo Cliente diretamente á Mundio, ou no prazo máximo de 3 dias úteis, a
contar da apresentação do pedido pela Cliente á Mundio nos casos de comercialização do serviço á distancia ou ao domicilio.
The number Portability that does not depend on physical intervention on the network and whose application meets all the legal requirements and contractual will be effected within maximum time of 1 working day from the date of the request by the Customer directly to Mundio, or within a maximum of
3 working days from the submission of the request by the customer to Mundio, in cases of marketing the service to distance or home.

Caso pretenda que a Portabilidade seja implementada num prazo superior, assinale uma das hipóteses abaixo:
If you want the portability is implemented in a different period; tick one of the following options:
Até 10 dias úteis / Up to 10 working days

Até ao dia (dia útil/mês/ano) / until (day/month/year)

Até 20 dias úteis / Up to 20 working days
No caso do pedido do Cliente ser apresentado após as 17:00 de um dia útil, considera-se como tendo sido apresentado no dia útil seguinte. Os pedidos transmitidos por meios de comunicação à distância (exemplos: correio, fax ou e-mail) consideram-se apresentados na data de recepção dos mesmos na Mundio.
If the customer request is submitted after 17:00 on a working day, it shall be considered as having been presented on the following business day. Requests
sent by means of distance communication (examples: postal mail, fax or e-mail) are considered submitted on the date of the receipt of the same by Mundio.

Número Telemóvel Mundio / Mundio Number

9

№ Cartão SIM Mundio / Sim Card Number

893510

3. Assinatura / Signature

Os dados pessoais indicados no presente documento são de fornecimiento obrigatório e destinam-se à execução dos procedimentos inerentes à portabilidade
da numeração. O não fornecimento ou incorreção dos dados pessoais implica a imposibilidade de se efectuar a portabilidade. Nos termos da lei 67/68 de 26
de Outubro, é garantido ao cliente o acesso aos seus dados pessoais, podendo solicitar por escrito a sua actualização, correção ou eliminação para a Mundio.
The personal data given in this document are mandatory and intended to enable the execution of the inherent number portability. Failure to provide or failure
to provide accurate personal data may result in the inability to perform number portability. Under the law 67/68 of 26 October, the customer is guaranteed
access to their personal data, and may request a written update, correction or deletion of the personal data by Mundio.

Data / Date

entidades públicas; em alternativa a assinatura poderá ser reconhecida nos termos legalmente admitidos.
nized under admitted.

Envie o pedido para support@vectonemobile.pt ou visite o nosso site para ver outras formas de envio.
Please send this application to support@vectonemobile.pt or visit our website to see other ways of sending this form to us.

-

