BARCELONA

Com reservar un apartament llarga estada?

1. 0

Esculli el seu pis, contacti amb ShBarcelona per obtenir les condicions del seu lloguer i
la confirmació de disponibilitat del seu apartament.

2. 0

Enviï la seva documentació: D.N.I, N.I.E o passaport més visat lliurat pel
consolat d’Espanya Domicili actual, import de la reserva i documentació laboral
segons el tipus de treballador:
2.1 Treballador per compte d’altri
a. Tres últimes nòmines,
b. Contracte de treball,
c. Última declaració de la renda.
2.2 Treballador per compte propi (autònom)
a. Última declaració de la renda,
b. Tres últims rebuts de pagament de l’ I.R.P.F,
c. Dades del gestor o administrador.
2.3 Estudiants
a. Carta d’admissió universitària,
b. Justificant de pagament dels estudis,
c. Constància de solvència i/o aval de tercera persona.
2.4 Empreses
a. Títol de constitució de la societat,
b. Títol acreditatiu de les facultats del representant legal de la societat,
c. Imposat de Societats presentat en l'últim exercici (model 200).
2.5 Altres casos
a. Referències bancàries o aval bancari,
b. Justificant d’ingressos a l’estranger,
c. Recomanacions personals firmades i segellades per l’òrgan emissor.

3. 0

Condicions de la reserva

Dades bancàries ShBarcelona

a. La reserva tindrà una vigència de 7 dies naturals,
b. Quan es realitza la reserva, ShBarcelona es compromet a no mostrar la
vivenda
a cap altre client ni acceptar altres reserves durant el període estipulat,
c. La reserva estarà condicionada a la valoració del departament de risc
i la aprovació
per part dels propietaris,
d. Els ingressos han de ser 2,5 vegades superiors al valor del lloguer,
e. Import de la reserva,
f. En cas de ser denegada es retornarà l’import total reservat.

Lloguer de temporada

Lloguer de llarga estada

Allotjaments turístics

ShBarcelona
C/ Casanova 95, 08011 Barcelona
C/ Casanova 99, 08011 Barcelona
C/ Casanova 100, 08011 Barcelona
C/ Bailén 200, 08037 Barcelona

Entitat: Banc Sabadell
Direcció: C/ Comte Borrell, 87 - Barcelona
Titular: SH YEARLY RENTAL SL
Nº de compte: 0081 0093 42 0001990309
IBAN: ES25 0081 0093 42 0001990309
BIC / SWIFT: BSABESBB
Referència: Nom inquilí i referència del pis
Si realitza la transferència el dia de la signatura, ha de portar el justificant de la mateixa.

Venda i compra

Obres i interiorisme

Assegurances

ShMadrid
Tel.: (+34) 934 521 347
www.shbarcelona.com
sh@shbarcelona.com

C/ Ayala 74, 1-Z, 28001 Madrid
Tel.: (+34) 915 762 474

www.shmadrid.com
sh@shmadrid.com

