
PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO
CLIENTES DOMÉSTICOS
v20220317

COMERCIALIZADOR
REPSOL PORTUGUESA, LDA., sociedade por quotas, com o capital social de € 118.000.000,00, matriculada na C.R.C. de Lisboa 
com o número único de matrícula e pessoa coletiva 500 246 963, com sede na Av. José Malhoa, nº 16, 1099-091 Lisboa, 
adiante designada apenas Repsol

CLIENTE

Nome:       Apelido:     NIF:    

Telemóvel:         Telefone:                 Email:

Morada (Rua/Av./Praça):   

N.º/Lote:                  Andar e Porta:   Código Postal:                 -              Localidade:

Distrito:           Concelho:             Freguesia: 

DADOS DE FATURAÇÃO
A Faturação é mensal.      

      Faturação eletrónica             Faturação em papel           Morada para faturação igual à morada do cliente?        SIM       NÃO

Morada (Rua/Av./Praça):   

N.º/Lote:                  Andar e Porta:   Código Postal:                 -             Localidade:

Distrito:           Concelho:             Freguesia:

DADOS DE FORNECIMENTO
Deseja alterar o titular do contrato?          SIM          NÃO

Eletricidade: Código de Ponto de Entrega (CPE): PT

Gás: Código Universal da Instalação (CUI): PT

Morada do Ponto de Entrega igual à morada do cliente?          SIM          NÃO

Morada (Rua/Av./Praça):   

N.º/Lote:                  Andar e Porta:   Código Postal:                 -             Localidade:

Distrito:           Concelho:             Freguesia: 

DADOS DE PAGAMENTO
      Referência Multibanco            Débito Direto

IBAN:                                                     Titular de Conta

VANTAGENS MULTIENERGIA
Adesão às Vantagens Multienergia e ao CARTÃO REPSOL E&G cujas Condições Gerais de Utilização se encontram 
disponibilizadas pela Repsol  em www.eletricidadeegas.repsol.pt/empregados e que declara ter tomado conhecimento e 
aceite.

CONSENTIMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS
Consinto com o envio por parte da Repsol de comunicações de marketing de produtos ou serviços análogos aos 
transacionados (fornecimento de eletricidade e gás), adequadas ao meu perfil (perfil de consumo). Para mais informações 
sobre o tratamento de dados pessoais consulte as Condições Gerais que se encontram disponibilizadas pela Repsol em 
www.eletricidadeegas.repsol.pt/empregados

Consinto com o envio por parte da Repsol de comunicações de marketing de produtos ou serviços não análogos aos 
transacionados, adequadas ao meu perfil (perfil de consumo). Para mais informações sobre o tratamento de dados pessoais 
consulte as Condições Gerais que se encontram disponibilizadas pela Repsol  em www.eletricidadeegas.repsol.pt/empregados
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OFERTA
Duração do Contrato é de 12 meses desde o momento da ativação.

LEVE

Eletricidade
Tarifa: Baixa Tensão Normal (BTN)
Potência (kVA):        

 

Ciclo:       Simples         Bi-horário diário         Bi-horário semanal

Tensão:       Monofásica         Trifásica

Serviços Adicionais
       Apoio Luz           Apoio Luz+           Apoio Luz+ e Água

VIVA

Eletricidade
Tarifa: Baixa Tensão Normal (BTN)
Potência (kVA):        

 

Ciclo:       Simples         Bi-horário diário         Bi-horário semanal

Tensão:       Monofásica         Trifásica

Gás
Escalão:          1          2          3          4

Serviços Adicionais
       Apoio Luz           Apoio Luz+           Apoio Gás

       Apoio Luz+ e Água          Apoio Dual          Apoio Total

1,15

6,90

1,15

6,90

2,30

10,35

2,30

10,35

3,45

13,80

3,45

13,80

4,60

17,25

4,60

17,25

5,75

20,70

5,75

20,70

Os preços objeto da presente oferta estão detalhados para cada uma das opções acima indicadas no Anexo de Preços que se 
junta a este documento.

INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
Responsável pelo Tratamento: REPSOL PORTUGUESA, LDA., com sede na Av. José Malhoa, nº 16, 1099-091 Lisboa.

Principais Finalidades de Tratamento de Dados: Análise do presente pedido de contratação, diligências pré-contratuais, formalização e gestão da relação 
contratual, formalização e gestão dos serviços adicionais oferecidos pela Repsol, realização de inquéritos a Clientes ou potenciais clientes, cumprimento das 
obrigações de índole contabilística, legal, fiscal e administrativa, contratação de vantagens multienergias e envio comunicações de marketing de produtos ou 
serviços análogos ou não análogos aos transacionados (fornecimento de eletricidade e gás), adequadas ao perfil de consumo do Cliente.

Principais Destinatários: Operadores das Redes de Distribuição, ERSE, DGEG, AT, Seguradoras, Consultores, Advogados e entidades subcontratadas que tratem 
os dados por conta da Repsol.

Direitos: O Cliente tem o direito de, em qualquer momento e de forma gratuita, exercer os seus direitos de acesso, retificação ou eliminação dos dados, oposição, 
limitação e portabilidade dos seus dados e de proceder à retirada do consentimento, quando aplicável, através das seguintes opções: i) Por e-mail para privacidade@
repsol.com; ou ii) Por carta, endereçada ao DPO da Repsol, para a seguinte morada: Av. José Malhoa, nº 16-B – 1099-091 Lisboa por carta, endereçada à Repsol 
Portuguesa, Lda.. O Cliente poderá ainda apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Mais informações: Para informações mais detalhadas sobre as finalidades do tratamento, a licitude do tratamento, os destinatários dos dados, os prazos de 
conservação dos dados e os direitos em matéria de proteção de dados, o Cliente deverá consultar as Condições Gerais do Contrato de Fornecimento de Energia 
Elétrica e Gás Natural que se encontram disponibilizadas pela Repsol  em www.eletricidadeegas.repsol.pt/empregados. Poderá ainda consultar informações sobre 
o modo como a Repsol procede ao tratamento de dados pessoais dos seus Clientes, bem como esclarecer dúvidas, através da leitura da Política de Privacidade da 
Repsol disponível em: https://www.repsol.pt/pt/includes/estructurales/pie-pagina/politica-privacidade.cshtml, do envio de e-mail dirigido ao DPO da Repsol para 
privacidade@repsol.com, ou do envio de carta para a sede da Repsol, endereçando o seu pedido ao DPO.

Data Assinatura
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INFORMAÇÃO ADICIONAL A ENTREGAR PELO CLIENTE
Para proceder com sucesso ao pedido de mudança de comercializador, deverá facultar e juntar ao formulário os seguintes documentos:

Fatura recente com  Código do Ponto de Entrega da instalação elétrica (CPE) e/ou Código Universal de Instalação de gás natural (CUI)

Comprovativo de IBAN e nome do Titular da Conta (se deseja Débito direto)

Escritura de compra, contrato de arrendamento ou contrato de promessa de compra e venda do imóvel, ou documento de titularidade
(no caso de mudança de titular)

Certificado de inspeção válido (no caso de mudança de titular e contratação do produto VIVA)

Declaração de conformidade de gás (no caso de mudança de titular e contratação do produto VIVA)

DECLARAÇÕES
O Proponente declara que:

1. Tomou prévio conhecimento e aceita: (i) as Condições Gerais do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica e Gás Natural, (ii) o Anexo ao Contrato (composto 
pelo Anexo de Preços e pelas Fichas Normalizadas) e (iii) as Condições Gerais do Contrato de Prestação de Serviços Adicionais que se encontram disponibilizadas 
pela Repsol em www.eletricidadeegas.repsol.pt/empregados

2. Assume inteira responsabilidade pela veracidade, atualidade e completude dos seus dados e dos documentos entregues com vista à validação e aprovação
pela Repsol do presente pedido de contratação;

3. Caso o presente pedido de contratação venha a ser validado e aprovado pela REPSOL, desde já, confere expressamente mandato à Repsol para o representar
nos processos previstos nos Procedimentos de Mudança de Comercializador no Setor Elétrico e no Setor do Gás Natural junto do Operador Logístico de Mudança 
de Comercializador, autorizando designadamente para o efeito o acesso aos dados constantes no Registo do Ponto de Entrega.
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