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✉  Newsletter

Por favor, não responder a esta mensagem, é um envio automático e se o fizer, não

poderemos responder ao seu pedido.

ADESÃO À FATURA

ELETRÓNICA E DÉBITO

DIRETO

Simplifique a sua vida e proteja o ambiente!
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FATURA

ELETRÓNICA

✓ Gratuito; 

✓ Mais rápido; 

✓ Ecológico; 

✓ Sempre acessível; 

✓ Seguro.

DÉBITO DIRETO

✓ Cómodo;

✓ Útil;

✓ Gratuito;

✓ Seguro;

✓ Simples.

ADERIR FATURA ELETRÓNICA ADERIR DÉBITO DIRETO

A adesão à fatura eletrónica é simples, segura e totalmente gratuita, podendo

ser efetuada no site www.aguasdegondomar.pt, através de registo na “loja

online”, onde é possível escolher a modalidade de fatura eletrónica, seguindo

as respetivas instruções.

A partir desse momento, a fatura é enviada para a conta de email, de um

modo mais rápido, evitando eventuais atrasos ou extravios de

correspondência, mais cómodo e, principalmente, contribuindo para a

sustentabilidade ambiental. As faturas eletrónicas apresentam a mesma

validade fiscal e legal que a fatura tradicional em papel e são totalmente

seguras e confidenciais.

Em simultâneo, a AdG disponibiliza a possibilidade de pagamento das faturas

através da modalidade de pagamento por débito direto/SEPA. Esta ativação

não tem custos e permite um total controlo sobre os pagamentos, evitando

esquecimentos e deslocações desnecessárias, podendo até indicar um

montante limite para esse débito.

O débito direto é um serviço que apresenta vantagens na organização e

controlo do orçamento familiar e na gestão do tempo despendido para este

tipo de responsabilidades, uma vez que depois de aderir, o utilizador já não

precisa de efetuar o pagamento manual de todas as suas contas. Com o

pagamento programado evitam-se também atrasos no pagamento e

consequentes juros de mora, ao mesmo tempo que facilita o controlo das

despesas mensais. Esta modalidade permite ainda limitar os valores a cobrar,

salvaguardando situações de possíveis erros de cobrança.

A adesão a esta modalidade de pagamento pode ser efetuada por email

(geral@aguasdegondomar.pt), ou diretamente nos nossos balcões de

atendimento. Para tal, deverá apresentar o cartão de cidadão, número de

cliente e comprovativo de IBAN com a identificação do titular. O débito só é

efetuado na data limite de pagamento, recebendo sempre a sua fatura para

conferir o valor a pagar.
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Contactos disponíveis:

T. 224 660 200 / T. 224 660 295

Avarias ou Roturas 24h - T. 800 206 438

geral@aguasdegondomar.pt

Recebeu este e-mail porque se inscreveu na

newsletter da Águas de Gondomar. 
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