Atendimento comercial 808 205 005
Apoio ao cliente contacto.goldenergy.pt
www.goldenergy.pt

Rescisão de Contrato de Fornecimento de Gás Natural & Eletricidade
Identificação do titular de contrato
Nome
Email
Telefone

NIF

Telemóvel

Local de fornecimento
*C.U.I.
PT

*C.P.E
PT

Morada de fornecimento
Cod. Postal

Localidade

Motivo para levantamento do contador
Venda da habitação

Mudança de residência

Outros

Fim do contrato de arrendamento

Deficiência na instalação

Outras soluções energéticas

Encerramento da atividade

Data prevista para o levantamento do contador
*1

Data prevista (AAAA/MM/DD)
A data indica é apenas uma data prevista. Este documento deverá ser enviado com 20 dias úteis de antecedência face a data prevista.

Indique a leitura atual do contador
Gás

Eletricidade

kWh

m3
Em caso de tarifa simples, preencha apenas o primeiro campo. Nas tarifas bi ou tri-horárias devem ser indidas todas as leituras do contador.

Envio da última fatura
Por email para
Via CTT para a seguinte morada
Cod. Postal

Localidade

(Assinatura do titular do contrato, conforme documento identificativo)

Data (AAAA/MM/DD)
Observações

Data (AAAA/MM/DD)

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 requisitante apresentar um comprovativo válido para o efeito. (Ex: Certidão de Óbito, Procuração, Registo Predial, etc...).
Durante este processo os consumos de gás natural/eletricidade serão faturados pela Goldenergy, devendo existir a sua regularização, caso contrário poderá incorrer o processo de interrupção de fornecimento.
O eventual atraso no cumprimento deste prazo, não poderá ser imputado á 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)
*1

