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CONSUMIDOR

NOVA FATURA INSTANTÂNEA
Novo investimento traz vários benefícios ao consumidor

A

fatura da Cemirim está de cara nova! No mês de julho iniciamos um novo sistema de emissão de fatura e ele funciona
da seguinte forma: nossos leituristas vão até a residência do consumidor, fazem a leitura e a fatura é impressa e entregue
na mesma hora na caixa de correspondência da residência ou comércio. Com relação ao pagamento e o vencimento das
contas de luz, continuará sendo da mesma forma, podendo ser realizado em lotéricas, bancos e nos demais agentes credenciados.
Lembrando que o consumidor deve estar sempre atento e verificar na fatura o quadro em amarelo onde consta a
data limite de pagamento de contas pendentes (caso houver), para evitar assim a suspensão no fornecimento de energia. Já os
consumidores que optaram pelo recebimento da fatura por email ou pelo débito automático em conta-corrente bancária não
precisam se preocupar, pois nada muda. É importante salientar ainda que os profissionais leituristas passaram por treinamento
do sistema e estarão devidamente uniformizados e identificados durante todo o trabalho.
Confira os vários benefícios que a nova
fatura instantânea traz ao consumidor:

ü

ü

Possibilita que ele verifique a
conta de luz na mesma hora
Agilidade e segurança no
recebimento da fatura

ü

CAIXA DE CORRESPONDÊNCIAS

Diminuição dos riscos de atraso
ou extravio na entrega da conta

Mais transparência ao receber
a fatura no momento da leitura

ü

C

Garantia de mais tempo
para organizar pagamentos

ü

O

serviço de fatura instantânea e a sua entrega requer
que o consumidor tenha uma caixa de correio em
sua residência. Portanto, pedimos a colaboração de nossos
consumidores, providenciando a instalação de caixas
de correspondências adequadas próximo ao poste do
medidor, garantindo assim o recebimento e a segurança
de sua conta de luz.

Jornal da Cemirim
SEU MIRINHO ENSINA!

CONHEÇA A NOVA FATURA INSTANTÂNEA

É

importante entender todos os itens da sua conta de luz, pois além de apresentar o valor a pagar, a conta traz
outras informações como seus direitos e deveres no verso, tipo de tarifa, tensão de fornecimento, leituras,
impostos e outros avisos importantes sempre de forma organizada e clara. Desta forma, o consumidor poderá
encontrar rapidamente a informação desejada. A conta traz também um histórico de consumo (kWh) dos
últimos 13 meses na forma de gráfico, facilitando a comparação dos consumos mês a mês e as suas variações
de acordo com a época do ano. Isso é muito útil para que o consumidor possa comparar em quais meses houve
maior consumo. Lembre-se, caso houver dúvidas, ligue para nosso SAC 0800 772 6995 (atendimento 24 horas)
ou acesse nosso site: www.cemirim.com.br

Modelo de fatura
Código do consumidor para identificação
junto a Cemirim. Data de vencimento e
valor total da fatura.
Identificação do consumidor

Composição da fatura, tarifas e impostos

Informações ao fisco
Informações da classe de consumo e
demais informações contratuais
Histórico de consumo em kWh no período
de 13 meses
Composição do fornecimento

Quadro amarelo com aviso importante
sobre regularização das contas vencidas e
não pagas (se houver)

Valor total da conta a ser pago
Informações referentes ao consumo,
leituras e datas de leitura atual e anterior
Indicadores de qualidade do fornecimento
Contas vencidas e não pagas até a data
de emissão desta fatura (se houver)

Mensagens importantes para o consumidor

Código de barras para pagamento

A

RECEBA SUA FATURA POR EMAIL

o invés de receber sua conta de luz impressa, você pode recebê-la mensalmente por E-mail. Ao fazer esta opção, você terá
várias vantagens, tais como: segurança, pois só você irá acessar a fatura através de seu e-mail; a praticidade, pois assim você
pode acessar sua fatura de qualquer lugar a qualquer hora (por meio de seu celular por exemplo) e efetuar o pagamento sem a
necessidade de imprimí-la e ainda contribuirá para a preservação do meio ambiente, reduzindo o uso de papel impresso. É mais
prático, grátis e seguro! Para se cadastrar, visite o site da Cemirim www.cemirim.com.br ou ligue para nosso SAC 0800 772 6995
e solicite o serviço.
Jornal da Cemirim é um informativo da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi Mirim
Rua José de Freitas, nº 350 – CEP 13806-615 – Mogi Mirim-SP – SAC: 0800 772 6995
Site: www.cemirim.com.br – E-mail: sac@cemirim.com.br – Facebook: www.facebook.com/cemirim

