ALTERAÇÃO DE DADOS
Os dados devem ser escritos em letras MAIÚSCULAS, tipo imprensa utilizando esferográfica de tinta preta.

Quadro 1

Todos

N.º Contrato:

Contribuinte

Quadro 2

N.º de Contrato já existente

Este campo destina-se a transferência de Identificador(es) para um contrato já existente

Nome/Titular
Contribuinte
Morada

Código Postal
País
Telemóvel

Telefone

Fax
Caso opte pelo extracto electrónico, este
campo é de preenchimento obrigatório

E-mail
Quadro 4

Quadro 3

Identificador

Desejo agregar todos os Identificadores
numa Referência única

Matrícula

(Esta funcionalidade implica que todos os Identificadores
sejam associados ao mesmo cartão de débito)

Motociclo

Marca

Desejo uma Referência por Identificador

Modelo

(Esta funcionalidade atribui uma Referência específica para
cada Identificador pedido nesta proposta)

Nº de Quadro

Quadro 5

Nº de Eixos

Desactivação por Furto, Roubo ou Perda da viatura

Dispenso a Recepção do Extracto/Recibo
Extracto/Recibo Electrónico:
Consulta no Site Via Verde

Desactivação por Furto, Roubo ou Perda do Identificador
Opção por defeito

Desactivação por Nunca ter Recebido o Identificador solicitado

Via e-mail
É expressamente proibida a utilização do Identificador na situação de desactivado,
ponto 7.3 do Contrato de Adesão

Extracto/Recibo em Papel:
Factura/Recibo Resumo

Opção por defeito

Factura/Recibo Detalhe

Supressão de matrícula

Periodicidade do Extracto/Recibo:
Semestral
Trimestral

Desejo alterar a modalidade de compra para a modalidade de aluguer

Mensal
Quadro 6

Assinatura do
Actual Titular

/

,
Local

/

Data

Assinatura

Quadro 7

Assinatura do
Novo Titular

/

,
Local

/

Data

Assinatura

A preencher pela Via Verde

Não Validado

Inibido/expirado

Posto de Atendimento

Data

/

Video Flag

Inválido

Outros

/

Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança S.A.
Quinta da Torre da Aguilha - Ed. Via Verde 2785-599 São Domingos de Rana - Portugal
Fax 21 444 85 65 - contacto@viaverde.pt

Nome do colaborador
www.viaverde.pt
707 500 900 - Linha de Apoio ao Cliente - dias úteis das 8h30 às 20h30
MCRC CASCAIS n.º 12 795 - NIPC 504 656 767 - Capital Social 1.000.000,00 Euros - Sociedade Anónima
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O Identificador apenas pode ser utilizado quando associado a uma matrícula

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Em caso de dúvida, contacte a Linha de Apoio ao Cliente 707 500 900 dísponivel nos dias úteis das 8h30 às 20h30.

Quadro 1

Número do Contrato no qual vão ser efectuadas as alterações ou transferências.
Caso assinale “Todos”, todos os Contratos sob este número de contribuinte são alterados.
Número de identificação fiscal do Contrato.

Quadro 2

Este campo destina-se à transferência de Contratos, ou seja, o Cliente pode transferir contratos para o mesmo NIF.
Nome do proponente do referido Contrato. No caso de pessoas colectivas deverá ser apresentado documento que comprove o(s)
poder(es) do(s) respectivo(s) signatário(s).
Número de identificação fiscal do titular do Contrato.
Morada da sede da empresa ou domicílio do titular. Não são aceites Apartados.

Quadro 3

Opção que implica a agregação de vários números de Identificadores a uma única Referência, ou seja, ao mesmo cartão de débito.
As funcionalidades de activação, alteração, substituição de cartão ou de titularidade do Contrato são realizadas num acto único para
todos os Identificadores associados à Referência.
Opção que implica a desagregação de vários Identificadores a várias Referências especificas, atribuídas a cada Identificador.
As funcionalidades de activação, alteração, substituição de cartão ou de titularidade do Contrato são realizadas isoladamente por
Referência/Identificador.

Quadro 4

Indicar o número do Identificador para o qual pretende a alteração. Não é possível alterar a classe do Identificador.
Caso pretenda alterar a matrícula da viatura, a apresentação da cópia do livrete é obrigatória.
Assinale com uma cruz caso a viatura seja motociclo.
Marca e modelo da viatura (Obs: em caso de dúvida sobre a classe tarifária da viatura, a alteração do Identificador poderá ficar
suspensa até aferição do mesmo).
Indique o número de eixos da viatura (2,3,4 ou mais).
A desactivação do Identificador é um processo irreversível, como tal, inibe a utilização do Identificador mesmo que este venha a ser
recuperado.
Caso pretenda suprimir a matrícula do Contrato e manter o Identificador activo.
Caso pretenda alterar a modalidade de pagamento.

Quadro 5

Seleccione esta opção caso dispense receber Extracto/Recibo.
Seleccione esta opção caso pretenda consultar o Extracto/Recibo Electrónico através do Site Via Verde.
Seleccione esta opção caso pretenda receber o Extracto/Recibo Electrónico, no endereço de e-mail indicado no Contrato Via Verde.
Extracto/Recibo Resumo inclui os valores totais discriminados por Concessionária/Operador.
Extracto Recibo e Detalhe inclui os valores totais detalhados e discriminados por Concessionária/Operador e o detalhe das transacções
do Identificador.
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Indicar os últimos 5 dígitos do número do quadro da viatura. Este número consta do Livrete ou do Documento Único da viatura.

