1. Contactos. Telefone e horário de atendimento da Águas de Coimbra.
2. Dados do titular da conta / contrato. Nome; N.º de Cliente e Conta; NIF.
3. Identificação do destinatário da correspondência Águas de Coimbra. Nome e
morada.
4.Identificação da Instalação/ Local de Consumo.
5. Esquema gráfico dos valores de água faturados em m3 e do gasto médio mensal
em m3.
6. Período de faturação. Intervalo de tempo, sobre o qual incide a presente fatura.
7. Data limite de pagamento. Data até à qual deve efetuar o pagamento da fatura.
Findo este prazo, decorrem juros de mora e poderá incorrer na suspensão do
serviço.
8. Comunicação de leituras. Período durante o qual poderá comunicar a leitura,
através da linha Verde (chamada gratuita): 800 202 354.
9. Conta corrente. Resumo dos serviços debitados na conta corrente (água,
saneamento, RSU –CM Coimbra, IVA e outros):
− Saldo atual. Valor total de faturas em pagamento;
− Saldo anterior. Valor das faturas em pagamento, antes de emissão da fatura atual.
10. Mensagens. Espaço reservado a mensagens diversas.
11. Pagamento nas caixas multibanco. Chamamos especial atenção para as
referências de pagamento, sendo que poderão existir várias, em consequência dos
movimentos registados na sua conta corrente. Assim, é-lhe sempre dada a
possibilidade de pagar todo o saldo em dívida ou só o valor da fatura atual. Os
pagamentos no multibanco poderão ser efetuados até 10 dias após a data limite de
pagamento.
ATENÇÃO:
No caso de já ter regularizado os valores na rubrica “saldo anterior”, deve
considerar apenas o valor da fatura atual.
No que diz respeito ao débito direto, o valor a enviar ao banco é sempre o valor
da fatura atual. Caso exista um saldo anterior em dívida, o valor não será cobrado
por esta via.

12. Tarifa. Identificação da tipologia do serviço contratado.
13. Tipo de Consumo.
14. Contador. Identificação do aparelho de medição.
15. Leitura anterior. Data e valor da última leitura real considerada para efeitos de
faturação de consumo.
16. Leitura atual. Data e valor da leitura real, reportando-se à data da realização da
leitura do contador (normalmente coincide com a data final do período de
faturação. Tratando-se de faturação com base em estimativas, coincide com o valor
da leitura anterior).
17. Consumo medido. É a diferença entre duas leituras reais.
18. Diâmetro do contador.
19. Consumo real. Consumo medido após a última leitura do contador.
20. Consumo acerto anterior. Acerto resultante de consumos estimados, faturados
anteriormente.
21. Consumo estimado para o período de faturação apresentado.
22. Descrição dos conceitos faturados:
− Tarifa volumétrica de água: faturada por escalões, tendo em conta o tipo de
cliente/tarifa e o volume de água faturado;
− Tarifa de disponibilidade de serviço de água: constitui a parte fixa da tarifa de
água (independente do volume de água faturado);
− Tarifa volumétrica de saneamento: constitui a parte do preço do serviço de
drenagem e tratamento de águas residuais (calculada em função do volume de
água faturado);
− Tarifa de disponibilidade de serviço de saneamento: constitui a parte fixa da tarifa
de saneamento (independente do serviço de drenagem e tratamento de águas
residuais), tendo em conta o tipo de cliente;
− Resíduos sólidos: calculado em função da tarifa e do volume de água faturado.
Receita que reverte a favor da Câmara Municipal de Coimbra;
- Taxa de Recursos Hídricos Água;
- Taxa de Recursos Hídricos Saneamento.
PARA SUA COMODIDADE, SUGERIMOS QUE OPTE PELO PAGAMENTO DA FACTURA ATRAVÉS DE DÉBITO DIRETO

