Conheça os detalhes da sua factura
Exemplo para uma factura do tipo Doméstico
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Factura N.º: Referência 1
fiscal. Para qualquer esclarecimento sobre os elementos
constantes da factura, deve ter
este numero à mão.
Data de emissão: Data em que
os nossos serviços procedem à
emissão da factura.
Período de facturação: Período
a que se refere a prestação dos
serviços.
N.º cliente: Funciona como o seu
BI junto da Águas do Marco SA.
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Dados do contrato e local 3
da instalação: Elementos
fornecidos pelo titular aquando da
celebração do contrato.
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Tipologia da utilização do 4
serviço: Uso Doméstico,
Comércio, Indústria, etc.
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Tipo de leitura:
Empresa: Leitura real recolhida no local pela Águas do
Marco SA;
Cliente: Leitura fornecida pelo
próprio cliente / titular do Contrato;
Estimativa: Leitura estimada
tendo por base as duas ultimas
leituras reais (histórico de
consumos reais);
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Histórico de consumo: Gráfico 9
representativo dos consumos
facturados nos últimos 12 meses.

Data limite pagamento: 2
Data limite que deve respeitar para efectuar o pagamento.

Dados para pagamento:
8
Elementos fornecidos pelo titular
do contrato que permitem realizar a
cobrança por débito em conta.
Elementos fornecidos para pagamento
por ATM (Multibanco).

7
Talão de leitura óptica:
Espaço reservado aos pagamentos
automáticos, quer na nossa loja de
atendimento ao público, quer nos restantes pontos de cobrança. Deve ter um
cuidado especial para não danificar esta
área reservada.

6
Tarifário:
Escalões: Estrutura tarifária de facturação definida contratualmente e em conformidade
com os consumos registados;
Preço Fixo / Taxa Conserv.
Saneamento: Tarifas fixas
respeitantes à construção,
conservação e manutenção das
infra-estruturas que integram o
sistema público de abastecimento de água e saneamento, respectivamente.
TRH (Taxa de Recursos Hídricos): A Taxa de Recursos Hídricos é de aplicação obrigatória e
advém do Decreto-Lei n.º
97/2008, de 11 de Junho. Esta
taxa reverte, na íntegra, para
entidades públicas ligadas ao
sector da água (ARH, INAG, FPRH)

