É fácil cadastrar a sua fatura de água e esgoto da CASAN em débito
automático no banco Santander. Para isso você pode fazer a solicitação
diretamente em sua agência bancária Santander 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, 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 Santander e selecione a
categoria “Pagamentos e Recargas”. Em seguida, na opção “Débito
Automático”, clique em “cadastrar”.

Obs: Para cadastrar a conta em débito automático via aplicativo ou caixa eletrônico os procedimentos são similares.
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Passo 3 – Preenchimento
Na página seguinte, você deve preencher os campos “Dados para inclusão”.
No primeiro campo “tipo de conta” selecione a opção “Água”, no segundo
campo “Empresa conveniada” selecione a opção “CASAN SANTA
CATARINA”, e no terceiro campo “referência” digite o “número da sua
matrícula” constante na fatura (com 8 dígitos).

Obs: O campo “matrícula” deverá ser preenchido com 8 caracteres. Caso a matrícula possua menos que 8 caracteres
é necessário completar com 0 a esquerda.

Passo 4 - Continuar
No campo “Informações de débito” na opção “Limite máximo para débito” você
pode determinar um valor máximo que poderá ser debitado da sua conta ou
escolher a opção “Não”. Após, clique em “Continuar”.

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 conta/fatura com essa informação.
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