Atendimento Sabesp

Débito Automático

APLICATIVO SABESP

Coloque sua conta agora mesmo em
débito automático

Baixe gratuitamente o aplicativo Sabesp e tenha o atendimento
em suas mãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Disponível
para os sistemas Android e iOS.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Agência virtual: www.sabesp.com.br

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Débito
Automático
Sabesp

195 – Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias
0800 055 0195 – Central de Atendimento e
0800 016 0195 – Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:
- Serviços Comerciais: de 2ª a 6ª feira das 7h às 21h e sábado
das 7h às 13h.
- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
195 – Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias
0800 011 9911 - Serviços Comerciais: de 2ª a 6ª feira – das 7h às 21h
– sábado – das 7h às 13h
0800 777 3700 – Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:
de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h e sábado das 7h às 13h

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO
Na conta, consta o endereço da agência de atendimento do seu imóvel.
A relação completa dos endereços das agências de atendimento da
Sabesp está disponível em nossa Agência Virtual.

OUVIDORIA SABESP
0800 055 0565 – Se não ficar satisfeito com a solução apresentada
no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.
Para municípios regulados pela Arsesp, após 10 dias do contato com
a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido,
com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue Arsesp
0800-7716883. Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ARSESP

preencher o formulário e entregar na sua
agência bancária.

Assinatura do correntista

Banco n.º:

/ /
Data

Bairro:

RGI Sabesp:

Telefone:

P.S.: Declaro estar ciente de que o banco ficará isento de qualquer responsabilidade caso não haja saldo suficiente no dia do vencimento.

nos terminais de auto-atendimento do seu banco;

Local

no balcão de atendimento da agência bancária;

Conta corrente n.º:

Escolha a forma mais prática
de deixar sua conta em
débito automático:

Nome do banco:
Agência n.º:

Pense bem. Tempo é dinheiro. E acho que você
não quer perder nenhum dos dois, não é mesmo?

Cidade:

A única diferença é que você não perderá mais
tempo em fila. O débito cai automaticamente na
sua conta corrente.

Nome/Razão Social:
Endereço:
Bairro:
RG: (somente para pessoa física)
CPF/CNPJ:

O espelho da conta
continua chegando na
sua casa e você poderá
conferir o consumo, o
valor e a data do pagamento. Tudo organizado,
do jeito que você gosta.

Sim, autorizo o débito automático da conta mensal de serviços de água e esgotos da Sabesp em minha conta corrente

Débito
Automático
Sabesp

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Optar
pelo
débito
automático não quer dizer
que você perderá o controle
da sua conta de água.

Este número consta na sua
conta mensal de serviços
de água e esgoto

Ganhar tempo é possível

