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EMISSÃO DE CERTIFICADOS
TEMPORÁRIOS
- FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO FORMULÁRIO A - Detalhes da Autoridade de Registo Local (ARL)
ARL N° (Autoridade de Registo Local)
empresa/nome (último, primeiro, do meio)
sede social: cidade

região

código postal

endereço
código do imposto

número do IVA

FORMULÁRIO B - Detalhes do Titular
Sr./Sra.: nome

apelido

código do imposto
E-mail

telefone

FORMULÁRIO C - Fornecimento e preços
Emissão de um Certificado Temporário, caracterizado por uma duração limitada de 60 minutos e por uma utilização limitada entre o Titular e a
Autoridade de Registo Local (ARL), cujo custo será assegurado pela própria ARL

FORMULÁRIO D - Termos e condições do fornecimento
1) O fornecimento do necessário por parte do Titular só deve verificar-se com as limitações de utilização estabelecidas no Manual de Instruções.
2) O Titular reconhece e concorda que o Prestador do Serviço de Certificação tenha o direito de suspender e/ou cancelar os Certificados
emitidos ao Titular a qualquer momento, se as condições de emissão do Certificado já não se verificarem.
3) O fornecimento do necessário por parte do Titular deve implementar-se pela Namirial às condições e nos termos indicados nesse formulário
de requerimento, nos respetivos Termos e Condições Gerais (Mod.NAM CA01D) e deve ser feita referência às especificações técnicas indicadas no
Manual de Instruções, da Declaração de Práticas de Certificação e Política de Certificados ("CPS") e dos Termos e Condições de Utilização,
documentos que se encontram aqui mencionados salvo específica e expressa renuncia.
4) O Titular reconhece e concorda que o envio do formulário de requerimento implica a total aceitação destes Termos e Condições Gerais, do
Manual de Instruções, da Declaração de Práticas de Certificação e Política de Certificados ("CPS") e dos Termos e Condições de Utilização, que
serão totalmente vinculativos para o mesmo Titular. Este Formulário de Requerimento, com estes Termos e Condições Gerais, o Manual de
Instruções, a Declaração de Práticas de Certificação e Política de Certificados ("CPS") e os Termos e Condições de Utilização, são parte integrantes,
substanciais e inseparáveis de um único contrato e assim, deve, consequentemente, ser lido e interpretado.
5) Para consulta das definições dos termos utilizados neste formulário de requerimento fazer referência ao artigo. 1 (Definições) dos Termos e
Condições Gerais (Mod.NAM CA01D).
6) A emissão dos Certificados, pela Namirial ou pela ARL, terá lugar apenas no caso de um resultado positivo das verificações preventivas
necessárias. A Namirial não é obrigada de forma alguma a emitir Certificados. A falta de emissão - seja porque motivo for - do que é necessário,
não criará nenhuma obrigação de reembolso ou compensação contra a Namirial.
7) A utilização dos Certificados deve ser assegurada através das Credenciais de Autenticação, que são exclusivamente conhecidas do Titular. O
Prestador de Serviços de Comunicação deve fornecer as credenciais acima digitalmente, na forma especificada no Manual de Instruções, na
Declaração de Práticas de Certificação e Política de Certificados ("CPS") e nos Termos e Condições de Utilização, ou de outra forma acordada com
o Titular. As credenciais acima também serão introduzidas pelo Titular durante a emissão do Certificado.
8) O Titular declara que está ciente de que, em caso de conflito entre as disposições deste formulário de requerimento e as dos Termos e
Condições Gerais, prevalecerá o primeiro.

FORMULÁRIO E - Autocertificação e assinatura pelo Titular
O Titular abaixo-assinado: nome

sobrenome

ciente das sanções previstas por lei no caso de declarações falsas, documentos falsos, utilização ou apresentação de documentos que contenham
dados falsos ou não que já não correspondam à verdade, declara sob sua responsabilidade que todas as informações indicadas nos
FORMULÁRIOS B e C deste formulário são exatas e verdadeiras.

Assinatura do Titular

Local

Data
O Titular aceita ter lido e entendido, na integra, o seu significado e aceita expressamente as disposições n.º 2 e 6 do anterior FORMULÁRIO D; e as
disposições contidas nos artigos seguintes dos Termos e Condições Gerais (Mod.NAM CA01D): Art. 2 (Estrutura do Contrato); Art. 3 (Objeto); Art.
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4 (Formação do Contrato); Art. 5 (Validade dos Certificados); Art. 6 (Revogação e Suspensão de Certificados); Art. 7 (Duração do Contrato); Art. 9
(Obrigações e Responsabilidade do Titular); Art. 10 (Garantias); Art. 11 (Obrigações e Responsabilidade do Prestador de Serviços de Certificação);
Art. 12 (Cláusula de Resolução Expressa); Art. 13 (Exceção do direito de retratação em conformidade com a Diretiva 2011/83/UE); Art. 14
(Diversos); Art. 15 (Legislação aplicável); Art. 16 (Jurisdição); Art. 17 (Alterações ao Contrato); Art. 18 (Cessação da atividade do Prestador de
Serviços de Certificação).1
(1) Na eventualidade que esse documento seja assinado digitalmente, precisa-se que o consentimento ao tratamento dos dados será assinado externamente ao presente documento

Assinatura do Titular

Local
Data

CONSENTIMENTO AO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
Ou titular abaixo assinado, recibida pela Namirial SpA adequado aviso em conformidade com o artigo 13 do Reg da UE 2016/679 (Mod.NAM
GDPR03), na qualidade de parte interessada no tratamento dos dados pessoais, concorda ao tratamento dos dados pessoais: 2
- para efeitos de celebração do contrato do qual a parte interessada faz parte, e também para cumprir com os benefícios contratuais e para prestar
os serviços solicitados pelo Cliente ou disponíveis nos portais geridos pela Namirial SpA ou por intermediários nomeados pela mesma, incluindo a
ativação do fornecimento através da one time password enviada via SMS ou e-mail ou aplicações móveis, bem como para efeitos administrativos e
contabilísticos relacionados com contratos de serviço.
NÃO CONCORDO
CONCORDO (obrigatório)
Informamos também que a Namirial adotou um sistema de identificação por vídeo, utilizado para a identificação da parte interessada e registo
para efeitos de consentimento, com vista à correta execução dos pedidos de celebração do contratos de fornecimento de bens ou serviços
remotos, sem a necessária presença pessoal.
NÃO CONCORDO
CONCORDO (**)
(**) (obrigatória para o cumprimento do contrato ou para a prestação dos serviços solicitados apenas quando é utilizado o sistema de identificação por vídeo)

(2) Na eventualidade que esse documento seja assinado digitalmente, precisa-se que o consentimento ao tratamento dos dados será assinado externamente ao presente documento

Assinatura do Titular

Local
Data
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