CARTA – FORMULÁRIO E
Eu, ___________________________________________________ Tel: ______________ com o
Doc. Identificação:______________________ N.ID_Civil:_____________, NIF:______________,
devido a extravio do original, solicito a emissão da 2.ª via da fatura simplificada / fatura /
documento de quitação (1) com o n.º _________________________________ emitida com o NIF
nº___________________ no dia ______/______/_____ pelas _____:______H, em (local)
______________________________________, no valor de ____________€, relativa ao Talão de
Carregamento / Bilhete / Produto (1) adquirido para viajar entre _________________________ e
________________________, no dia ____/____/____, em serviço Alfa pendular / Intercidades /
Interregional / Regional / Urbanos / Internacional (1), a qual foi carregada no suporte (2)
______________________________ nº____________________ tendo efetuado o pagamento
em numerário / cartão de débito / cartão de crédito (1).
Data ____/____/______

_______________________________
(Assinatura do Cliente)

Carimbo da Estação

_______________________________
(Assinatura e n.º matrícula do Colaborador)

……………………………………………………………………………………………………………….......
Com vista ao controlo interno de segundas vias dos documentos emitidos e para melhor sustentar
o exercício do direito à dedução por parte de V. Exa., solicitamos o preenchimento da parte
inferior deste impresso.
Com os melhores cumprimentos,

Data ____/____/______

________________________________
(Assinatura e n.º matrícula do Colaborador)

……………………………………………………………………………………………………………..……..
Confirmo a receção da 2ª via da fatura simplificada / fatura / documento de quitação com o Nº
_________________________ de ______/______/_____, no montante de _______________€
emitida nos termos do Ofício n.º 30074/2005, de março da DSIVA.

Data ____/____/______

_______________________________
(Assinatura do Cliente)

(1) Riscar o que não interessa.
(2) Aplicável apenas a títulos desmaterializados carregados nos suportes: Cartão Lisboa Viva, Viva Viagem, Cartão CP, SIGA.
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A CP cumpre com os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados pessoais, designado por RGPD.
Os dados pessoais recolhidos destinam-se exclusivamente a substituição de fatura/fatura simplificada a pedido do cliente, sendo
conservados pelo tempo necessário à prossecução desta finalidade ou pelo prazo legalmente determinado.
Pode exercer os direitos previstos no RGPD através de impresso disponível nas bilheteiras da CP, podendo ainda apresentar reclamação ao
Encarregado de Proteção de Dados da CP e à Comissão Nacional de Proteção de Dados.
O texto completo desta política de privacidade pode ser consultado em cp.pt.

