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ESCOLHER 
APARTAMENTO

MOTIVO DA 
ESTÂNCIA

APRESENTAR 
DOCUMENTAÇÃO

AVALIAÇÃO DO 
PEDIDO (24H)

CONFIRMAÇÃO DA 
RESERVA

ENTRADA NO 
APARTAMENTO

Escolher um 
apartamento e 

especificar os dias 
de entrada e 

saída desejados.

Dependendo do 
motivo da 

estância, será 
solicitado a 

documentação.

Apresentação do 
pedido de reserva 

à propriedade 
para a sua 

aprovação.

Aprovação do 
pedido ou 
procura de 
alternativas.

Para confirmar a 
reserva, será 

pedido um primeiro 
pagamento da 

metade da fiança.

Será exigido o resto 
do pagamento 
necessário para 

receber as chaves 
e entrar no 

apartamento.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

•  DNI / Passaporte

ESTUDANTES / ESTAGIÁRIOS:

•   Matrícula da escola ou carta
     de aceitação
•   Convênio de estágio

AUTÔNOMOS:

•   Extratos bancários +
     declaração de renda ou
     fatura

TRABALHADORES:

•   Contrato de trabalho
     (nacional/internacional)
      + 3 últimos holerites

EMPRESAS OU OUTROS:

•   Contatar nossa equipe
     para revisar suas
     opções

INFORMAÇÃO PARA TER EM CONTA

CONSUMOS
Os consumos (água, luz e gás) não estão incluídos no preço da 
renda. Para facilitar a estância, cobraremos uma previsão de 
consumos em função do número de quartos do apartamento:

Esses pagamentos são regularizados para mais ou menos no final do 
contrato com base no consumo real.

1

2

100€

140€

3

4

180€

240€

INTERNET
Ofereceremos internet como serviço de cortesia incluído no 
preço da renda.

LIMPEZA
A limpeza final é obrigatória e ficará sob responsabilidade do 
inquilino, descontando da fiança.

RECOLHIDA DE CHAVES
Oferecemos duas opções para recolher as chaves do 
apartamento

O titular da reserva terá o direito a devolução integral do valor ao ShBarcelona quando a reserva não se formalize o contrato de 
arrendamento por causas imputáveis ao imóvel, sem que em nenhum caso tenha direito a exigir qualquer compensação adicional.

•   Em nosso escritório na Carrer Sepúlveda, 154, no 
horário de Seg-Sex 9:00h-18:00h e Sábados de 10:00h 
a 13:30h.

•   Fora destes horários, com pré-aviso, um agente 
irá ao apartamento com as chaves. Isto tem um 
preço adicional de 30€ ou 50€ (horário noturno)

MÉTODOS DE PAGAMENTO
Dispomos de diferentes 
métodos de pagamento:

•   Transferência bancária.

•   Pagamento imediato com 
cartão online ou em nossos 
escritórios. 
(comissão bancária: 1% VISA ou MC, 3% AMEX).

Os PLUS de ShBarcelona
Dispomos de 
assistência 24 horas 
para emergências 
com equipe técnica 
própria.

Todos os nossos 
imóveis estão 
equipados e 
prontos para vocês 
entrarem e viver.

Você terá a 
disposição um 
gestor responsável 
do apartamento 
durante a estância.

Oferecemos 
apólices de seguros 
de alta cobertura 
dentro e fora do 
alojamento.

Aluguel de temporada (a partir de 32 dias até 11 meses)

CONDIÇÕES ECONÔMICAS  (para reservar o apartamento)

        PRIMEIRO MÊS
        DE ALUGUEL

          HONORÁRIOS
          + IVA (21%)

       FIANZA

Se o contrato começa 
antes do dia 15, uma 
parte proporcional se 
pagará.  

Se começa a partir do 
dia 16, uma parte 
proporcional do mês 
se pagará + o mês 
seguinte 

Segundo a duração 
da estância:
•  6 - 11 meses: uma
    mensalidade
•  3 - 6 meses: desconto
    de 20% sobre uma
    mensalidade
•  32 días - 3 meses: 
    descuento del 30%     
    sobre una mensualidad.

Será requerido 
um mínimo de 2 
meses de fiança 
que serão 
retornáveis em 
um prazo 
máximo de 30 
dias depois de 
finalizar o 
contrato.

(INCASOL)




