
Morada:

Telefone: E-mail:

NIF/NIPC: Nic-Handle:

1

Número de nomes de domínio constantes do ponto     : 

Nic-Handle:

ÂMBITO DO SERVIÇO  (assinalar com X)

Transferência de responsabilidade técnica do(s) nome(s) de domínio

Remoção do(s) nome(s) de domínio

* Os dados de identificação requeridos devem corresponder aos constantes do WHOIS.

Subscrição Alteração Cancelamento

Registry Lock Service .PT
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2

PRIMEIRA PESSOA AUTORIZADA

SEGUNDA PESSOA AUTORIZADA

Morada:

Telefone: E-mail:

NIF: 

Morada:

Telefone: E-mail:

NIF: 

Registry Lock Service .PT

Nome de domínio:

Nome de domínio:

Nome de domínio:

Nome de domínio:

Nome de domínio:

Nome de domínio:

Nome de domínio:

Nome de domínio:

Nome de domínio:
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Data:

Assinatura e carimbo do titular do (s) nome (s) de domínio

Formulário Registry Lock Service .PT

Os signatários declaram de sua livre vontade aderir ao Registry Lock 
Service .PT, nos Termos e Condições em anexo.

Registry Lock Service .PT

Assinatura e carimbo do Registrar ou entidade gestora

9

10
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Instruções de preenchimento

Instruções de preenchimento

Registry Lock Service .PT

Deverá assinalar se pretende subscrever, alterar ou cancelar o serviço Registry 
Lock;

Todos os campos são de preenchimento obrigatório, devendo corresponder 
aos dados constantes do WHOIS. 

Poderá subscrever o serviço para um ou mais domínios, desde que estes 
sejam da sua titularidade, é esse o número que deve ser assinalado neste 
campo.

Assinalar com um [x] as opções que pretende incluir no serviço Registry 
Lock. Pode assinalar o número de campos que entender, as condições 
aplicáveis não variam por esse facto.

Estes campos são de preenchimento obrigatório e visam identificar a primei-
ra pessoa que deve ser contactada para confirmar qualquer alteração que 
seja solicitada relativamente ao(s) domínio (s) para o(s) qual (quais) tenha 
sido subscrito o serviço Registry Lock (âmbito solicitado).
Nota: O titular deve garantir que este contacto é da sua confiança e que, se 
possível, é um terceiro no processo, não figurando já como contacto indicado 
aquando do registo do domínio. Esta é no entanto uma opção que está na 
absoluta discricionariedade do titular. 

Estes campos, são de preenchimento obrigatório e visam identificar a pessoa 
que deve ser contactada para confirmar qualquer alteração que seja solicitada 
relativamente ao(s) domínio(s) para o(s) qual(quais) tenha sido subscrito o 
serviço Registry Lock (âmbito solicitado), caso a primeira pessoa (ver campo 
anterior) não responda ao contacto efetuado pela Associação DNS.PT. 
Nota: Também aqui, se sugere que o titular garanta que este contacto é da 
sua confiança e que, se possível, é um terceiro no processo, não figurando já 
como contacto indicado aquando do registo do domínio. Esta é no entanto 
uma opção que está na absoluta discricionariedade do titular.

O titular do domínio deve indicar o(s) nome(s) de domínio(s) para os quais 
pretenda o serviço.
Nota: o preço apresentado para o serviço corresponde ao custo unitário por 
domínio para o qual seja solicitado o serviço Registry Lock. 

1.

2. e 3.

4.

5.

6.

7.

8.



O titular do domínio deve preencher, assinar e carimbar este formulário, rem-

conduzirá o processo junto da Associação DNS.PT.

tomar conhecimento dos seus termos assinando e carimbando o mesmo e 

email: request@dns.pt
Morada: DNS.PT
Apartado 12050

- Cópia de documento de identificação.

b) Caso o titular do(s) nome(s) de domínio seja uma pessoa coletiva
- Cópia de certidão permanente ou cópia do cartão de identificação
de pessoa coletiva.

Outros
a)
titular do (s) nome (s) de domínio, deve ser anexa procuração com poderes 
bastantes para o efeito.

b) Caso o titular seja uma pessoa coletiva e as pessoas autorizadas a
aprovarem alterações ao nome de domínio não sejam sócios com poderes

para o efeito.

9.

10.

11.

12.
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Instruções de preenchimento
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Termos e Condições

1

Registry Lock Service .PT

viço que fornece uma proteção adicional de 

não autorizadas. Através da subscrição deste serviço serão implementadas medidas de 

responsabilidade técnica de nomes de domínio; remoção de nomes de domínio e alter-

A subscrição do serviço deve ser realizada pelo titular do domínio e conduzida via entidade 

ções enunciadas no presente documento e 
em www.dns.pt.

Para efeito da prestação do serviço, o termo “subscritor” é utilizado de forma indiferencia-
da no sentido de incluir o titular do domínio para o qual o serviço foi contratado e a respe-

A prestação do serviço está sujeita à aceitação dos presentes Termos e Condições e ao 

www.dns.pt.

validade do respetivo nome de domínio, salvo termo por vontade expressa do subscritor 

disponível em www.dns.pt, sendo o seu cumprimento estrito condição para a subscrição e 
manutenção da prestação do serviço.

A Associação DNS.PT tem o direito de, a todo o tempo, sem necessidade de aviso prévio 

Termos e Condições assim como os procedimentos aplicáveis ao serviço e disponíveis 
para consulta em www.dns.pt;.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Termos e Condições
Registry Lock Service .PT

O subscritor do serviço deve consultar periodicamente as versões dos documentos 
referidos no número anterior, devendo rescindir a prestação do serviço caso entenda 
não concordar com as novos Termos e Condições ou/e procedimentos elencados em 
www.dns.pt.

O subscritor expressamente entende e concorda que a Associação DNS.PT não pode ser 
responsabilizada, salvo nos casos de dolo ou culpa grave, por quaisquer danos diretos, 
indiretos, acidentais, especiais ou consequenciais, incluindo mas não limitados a: danos por 
lucros cessantes, boa-fé, uso indevido de dados ou outras perdas intangíveis, resultantes da 
prestação do serviço.

Para além do ora enunciado, a subscrição do serviço está sujeita aos seguintes procedimen-
tos da competência da entidade gestora ou registrar:

a) Assegurar que o titular do nome domínio preencheu na íntegra o formulário de
adesão ao Registry Lock Service .PT ;

b) Assegurar que o formulário é submetido juntamente com os elementos de apoio
necessário e que aí se encontram expressamente indicados;

c) Assegurar que é entregue ao titular do nome de domínio uma cópia do formulário de
adesão ao Registry Lock Service .PT.

d) Proceder ao pagamento junto da Associação DNS.PT do valor associado ao Registry
Lock Service .PT.

A faturação do serviço obedece às seguintes condições:

a) Caso a entidade gestora do nome de domínio não seja entidade Registrar de .PT,
aquando da solicitação do serviço ser-lhe-á emitida uma fatura, cujo montante terá
como referência o período que medeia a data do pedido de adesão ao serviço e o termo
da validade do nome de domínio. O serviço só se considera subscrito depois de efetuado 
o respetivo pagamento.

b) Se a entidade gestora for Registrar de .PT o valor do serviço será incluído na
faturação Registrar.

Em tudo o que não se encontrar expressamente regulado no presente documento, 
aplicam-se, com as necessárias adaptações, o disposto nas Regras de Registo de Nomes de 
Domínio .PT, com o Depósito Legal n.º 376640/14 e, se aplicável, o Protocolo Estatuto 
Registrar e respetivas Adendas.

10.

11.

12.
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