
Digite o RGI e clique em “Prosseguir”

PARCELE SUAS CONTAS PELA 
AGÊNCIA VIRTUAL SABESP

Condições básicas para o parcelamento pela Agência Virtual: 

Clique em “Parcele suas contas”

  Imóveis com contas cadastradas na categoria residencial;
  Titular responsável pelas contas ser pessoa física;
  Parcelamento de todas as contas atrasadas para valores           

 atualizados até R$ 1.000;
  Parcelamento em até 5 vezes;
  Valor mínimo da parcela = R$ 50.

A efetivação do parcelamento pela Agência Virtual está  sujeita 
a verifi cações adicionais.

 Imó

Acesse www.sabesp.com.br
e em “Canais de Atendimento”

entre em Agência Virtual



Atendimento Sabesp

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
195 – Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias

0800 055 0195 – Central de Atendimento e

0800 016 0195 – Para pessoas com defi ciência 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 defi ciência 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.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Agência virtual: www.sabesp.com.br 

OUVIDORIA SABESP 
0800 055 0565 – Se não fi car satisfeito com a solução apresentada
no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ARSESP
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. Verifi que se o seu município é regulado pela Arsesp.
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