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RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL & ELETRICIDADE
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DE CONTRATO
Nome
Email

NIF

Telefone

Telemóvel

Telefone

Telemóvel

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome

NIF

LOCAL DE FORNECIMENTO
*C.U.I.

*C.P.E

PT

PT

DATA PARA O LEVANTAMENTO DO CONTADOR
A partir de (AAAA/MM/DD)
A data indicada é apenas uma data prevista. Este documento deverá ser enviado com 20 dias úteis de antecedência face à data pretendida
para o levantamento do contador

INDIQUE A LEITURA ATUAL DO CONTADOR
Gás

Eletricidade
m3

kWh
Em caso de tarifa simples, preencha apenas o primeiro campo.

ENVIO DA ÚLTIMA FATURA
Por email para
Via CTT para a seguinte morada
Cod. Postal

Localidade

(Assinatura do titular do contrato / Representante com poderes para o acto, conforme documento identificativo)

Data (AAAA/MM/DD)
Observações

Carimbo Goldenergy + Assinatura

IMPORTANTE
Preencher todos os campos e assinar de acordo com documento identificativo;
Se o método de pagamento das suas faturas é realizado por Débito Direto em Conta, não efetue o cancelamento sem antes confirmar se cobrança da última fatura foi realizada com sucesso;
Caso não seja possível ser o titular de serviço a solicitar a rescisão, deverá o Declarante apresentar um comprovativo válido para o efeito. (Ex: Certidão de Óbito, Procuração, Registo Predial, etc...).
O Declarante assume, sob compromisso de honra, que todas as informações prestadas, verbais ou documentais, no âmbito da presente denúncia são verdadeiras, responsabilizando-se pelo seu integral teor.
Novo: Mais reconhece que com a aposição da sua assinatura no presente documento, se responsabiliza por toda e qualquer informação contraditória que venha a ser comunicada à Goldenergy após a
cessação do presente contrato
Durante este processo os consumos de gás natural/eletricidade serão faturados pela Goldenergy, devendo existir a sua regularização, caso contrário poderá a Goldenergy proceder à interrupção de fornecimento.
*¹ O eventual atraso no cumprimento deste prazo, não poderá ser imputado à Goldenergy S.A., se ocorrer por motivos alheios a esta empresa, designadamente os que resultem da atuação do Cliente ou do
Operador de Rede de Distribuição, nos termos da legislação aplicável.
*(Preenchimento obrigatório)

