
253 722 425 | 808 100 500 9h às 12h | 13h30 às 18h (dias úteis | custo chamada local) apoiocliente@jafplus.pt

1/1JAFplus, Lda | Rua 13 de Maio, 1297, 4800-530 Rendufe - Guimarães | Matriculada na C. R. C. do Porto sob o nº/NIPC 513 497 706 | Capital Social 700.000,00€ | www.jafplus.pt

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULAR

Assinatura do Novo Titular do ContratoAssinatura do Atual Titular do Contrato

/ /
M A AA AD D M

Data

BI / CC BI / CC

Todos os campos têm que ser preenchidos OBRIGATORIAMENTE. Uma vez assinada, esta declaração deverá ser enviada, juntamente com a documentação solicitada, por correio 
normal dirigido a JAFplus, Lda, para a seguinte morada: Rua 13 de Maio, n.º 1297, Rendufe, 4800-530 Guimarães, ou por correio eletrónico, através do email apoiocliente@jafplus.pt.

DADOS DO NOVO TITULAR DO CONTRATO

Nome / Empresa      NIF / NIPC   

Correspondência
Morada  

Código Postal - Localidade  Concelho  

Sede
Morada

Código Postal - Localidade  Concelho  

Correspondência
Morada  

Código Postal - Localidade  Concelho  

Sede
Morada

Código Postal - Localidade  Concelho  

Pessoa de Contacto

Nome Completo

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULAR

Solicito a alteração da titularidade do meu contrato de fornecimento para a pessoa indicada supra até à seguinte data: 
   

/ /
M A AA AD D M

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Declaro que ao fornecer o meu número internacional de conta bancária (IBAN), autorizo que o meio de pagamento utilizado seja o débito direto em conta.

Domiciliação Bancária  IBAN Titulado

Declaro que cedo ao Requerente a posição contratual de Cliente assumida no Contrato de 
Fornecimento de Energia Elétrica. Mais declaro serem da minha responsabilidade os encargos 

decorrentes do fornecimento até à data da ativação da cessão da posição contratual.

Declaro que aceito a cessão da posição contratual de Cliente, assumindo todos os direitos 
e obrigações correspondentes; ter recebido, conhecer e aceitar as Condições Gerais, 

Particulares e, caso existam, os Anexos ao Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica e 
Gás Natural, pelo que requer a alteração da titularidade em conformidade.

Os dados recolhidos são processados automaticamente e são da responsabilidade de JAFplus. Destinam-se à gestão comercial e administrativa de contratos de fornecimento de energia elétrica 
e de gás, prestação de serviços, prospeção em geral e marketing direto relacionado com os serviços de energia. Para efeitos de gestão, poderão ser transmitidos a prestadores de serviços à 
JAFplus. Caso não esteja de acordo com a comunicação e utilização dos dados recolhidos para fins de prospeção geral ou marketing, assinale com uma cruz.

Documentos a juntar para que se possa considerar válida a alteração do titular:
Se Pessoa Singular - Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão ou Passaporte do novo titular do Contrato e comprovativo de posse e uso da instalação da morada de 
fornecimento por parte do novo titular.
Se Pessoa Coletiva - Fotocópia da Certidão Permanente ou Código de Acesso à Certidão Permanente do novo titular do Contrato; comprovativo de posse e uso da instalação da morada de 
fornecimento por parte do novo titular do Contrato; e Certidão das Finanças de início de atividade com a indicação do CAE do novo titular (apenas no caso do novo titular ser um condomínio ou 
um empresário em nome individual).

Notas: A alteração do titular fica condicionada à verificação do pagamento integral das faturas emitidas à data do respetivo pedido e ao consentimento da JAFplus e não ocorrerá antes de 
decorridos 30 (trinta) dias contados da data do presente pedido, sem prejuízo da sua ativação ser posterior por ação do operador de rede de distribuição. A JAFplus reserva-se no direito de 
faturar com base em estimativas de consumo, calculadas segundo critérios de proporcionalidade, conforme previsto nas Condições Gerais do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica, 
no caso da alteração do titular do contrato ocorrer antes do fim do período mensal de faturação. 

DADOS DO CLIENTE

Nome / Empresa      NIF / NIPC   
Ref. Contrato(s)

Em

Doc. de Identificação BI   CC      Passaporte N.º Identificação  Validade
   

/ /
M A AA AD D M

Telefone  Telemóvel   Email  

P T 5 0


