É fácil cadastrar a sua fatura de água e esgoto da CASAN em débito automático no
Banco do Brasil. Para isso você pode fazer a solicitação diretamente em sua agência
bancária do BB ou fazer a inclusão por meio do internet banking, aplicativo de celular ou
mesmo no caixa eletrônico. Abaixo, demonstramos como realizar a inclusão utilizando o
internet banking.
Passo 1
Esteja com a sua conta de água e esgoto da CASAN em mãos, pois você precisará
do Número da Matrícula (identificador), que consta na fatura no canto superior esquerdo,
para cadastrá-la em débito automático via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico.

Passo 2
Acesse a sua conta no serviço de internet banking do Banco do Brasil e selecione a
categoria “Pagamentos”. Em seguida, na opção “Débito Automático”, clique em
“inclusão”.

Obs: Para cadastrar a conta em débito automático via aplicativo ou caixa eletrônico os procedimentos são similares.
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Passo 3
Na página seguinte, onde você fará a “identificação do convênio” você deve selecionar a
opção “Número do Convênio” e colocar 42988 (Nº do convênio entre a CASAN e o Banco
do Brasil). Depois, selecione a “forma de pagamento” em que deve ser efetuado o débito.

Passo 4
Na próxima tela, Inclusão de débito automático, confirme o Identificador, que é
o Número da Matrícula da sua fatura, e clique em Continuar.

Obs: O campo identificador (nº da matrícula) deverá ser preenchido com 8 caracteres. Caso a matrícula possua menos que 8 caracteres
é necessário completar com 0 a esquerda.
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Passo 5
Leia atentamente as informações sobre o cadastro do seu pagamento em débito
automático e clique em Confirmar.

Passo 6
Pronto! Agora, você tem acesso ao seu Comprovante. Nessa mesma tela, estará
confirmado que a transação foi efetivada com sucesso.

IMPORTANTE: Após a conclusão do cadastro o usuário deve atentar para a efetivação do
débito de suas faturas. Somente considerar a autorização incluída após o recebimento da
próxima fatura com essa informação.
Versão 1 – Atualizado em novembro/2019

