
 

 

 Tájékoztató az E-számlára váltás menetéről 

 

 

A BÁCSVÍZ Zrt. 2014 júniusától biztosítja 

ügyfelei számára az e-számlára történő átállás 

lehetőségét, mely szolgáltatás igénylése és 

használata teljesen díjmentes, sőt váltás esetén 

egyszeri 1 000 Ft kedvezményt adunk 

lakossági vízdíjából.  
 Az elektronikus formában kiállított hiteles 

számla megfelel a jogszabályi előírásoknak, 

egyenértékű a papír számlával. Könnyen 

elérhető, PDF formátumban letölthető, 

elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott, 

biztonságos, költségtakarékos és nem 

utolsósorban környezetkímélő megoldás.   

Regisztráció : www.bacsviz.hu 

Online felületünkön a számlalevél első oldalán található felhasználó azonosító számmal   illetve 

egy tetszőlegesen megadott bejelentkezési névvel (nagybetű, kisbetű, szám, ékezet és a 

különleges karakter kerülendő) végezhető el a regisztráció. (Egy bejelentkezési névhez egy 

regisztráció tartozhat, egyezőség esetén a rendszer hibaüzenetet generál).   

Szükséges még e-mail cím illetve telefonszám megadása. Ugyanazon e-mail cím több 

regisztrációhoz is tartozhat. 

A belépéshez szükséges az Ön által megadott e-mail címre küldött megerősítő e-mail aktiválása. 

Ezt az aktiváló linkre kattintva, vagy a böngésző címsorába másolva teheti meg. 

(Amennyiben nem sikerül a regisztráció aktiválása, kérjük vegye fel telefonos 

ügyfélszolgálatunkkal  a kapcsolatot a 06-80-40-30-20-as ingyenesen hívható telefonszámon).  

E-számlára váltás 

Bejelentkezés után a Fizetési módok menüpont alatt van lehetőség az e-számlára váltásra az 

alábbiak szerint:   

- e-számla átutalással, ebben az esetben saját netbankján/pénzintézetén keresztül indíthat 

utalást, illetve online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki számláit (bankkártyás 

fizetésnek minősül) bankszámlaszám megadása szükséges a pénzügyi kapcsolattartás 

érdekében; 

- e-számla csoportos beszedéssel, mely fizetési mód választása után kérjük, szíveskedjen 

felvenni a kapcsolatot számlavezető pénzintézetével. Az Ön szerződéses folyószámla 

számára (a számla harmadik oldalán található) és a BÁCSVÍZ Zrt. azonosítójára 

(A10734702T203) adott megbízás alapján megvalósulhat a díjtételek leemelése. 

A sikeres váltásról a megadott e-mail címre értesítést küldünk, ezt követően a számlák 

elektronikusan kerülnek kiállításra és megküldésre, a továbbiakban papír alapú számlát és csekket 

nem postázunk. 

Kérjük, hogy bankszámlaszámát a fizetési mód váltásánál (e-számla átutalás) szíveskedjen 

rögzíteni, melyre az esetleges túlfizetés visszautaláskor van szükség. Az Ön bankszámlaszámát 

kizárólag az elektronikus számlára váltáshoz használjuk fel.  

E-számla megtekintése 

Online fiókjában a még kifizetetlen számláit tekintheti meg, Korábbi elektronikus számláit saját 

levelező rendszerében keresheti vissza. (A váltás előtti számlái továbbra is papír alapon 

tekinthetőek meg.) 

 

 

Bízunk abban, hogy Önt is e-számlás Ügyfeleink között köszönthetjük! 

http://www.bacsviz.hu/

