
Pedido de pré-reserva:  
informações
Identidades dos candidatos a inquilinos

Fiador

Estudos/Empresa

Alojamento requerido 

Como nos conheceu ?

Apelido:
Nome Próprio:
Nacionalidade :
Data de nascimento :
Local de nascimento :
Morada :
Código postal :
Cidade
Telefone :
E-mail:
Data desejada para entrada nas instalações:

Apelido:
Nome Próprio:
Nacionalidade :
Data de nascimento :
Local de nascimento :
Morada :
Código postal :
Cidade
Telefone :
E-mail:
Relação de parentesco com o solicitante :
Profissão :
Empregador :
Tipo de contrato: CDI CDD
Rendimento mensal líquido :

Instituição de ensino na qual irá estudar :
Cidade :
Ano de estudos :
Empresa (se estagiário ou funcionário):

Internet Escola Publicidade



Pedido de pré-reserva: lista 
de documentos a fornecer 

Documentos que o inquilino precisa de fornecer 

Documentos que o fiador deve fornecer 

☐ Fotocópia do cartão de estudante válido ou comprovativo de matrícula
☐ Fotocópia de um documento de identidade ou passaporte válido. Se o inquilino não for

cidadão de um país membro da CEE, uma cópia da autorização de residência.
☐ NIB do locatário se for estabelecida uma autorização de débito direto
☐ Se o inquilino tiver um rendimento que cubra 3 vezes o valor da renda: fotocópia dos 3

últimos rebos de pagamento ou um documento de um especialista de contabilidade a
comprovar este rendimento.

☐ Fotocópia da última declaração de IRS.
☐ Se o inquilino não tiver nenhum rendimento: um documento de garantia de um terceiro

(por exemplo, os pais). Neste caso, a(s) pessoa(s) que atua(m) como fiadora(s) deve(m)
copiar à mão a escritura de garantia. Este documento terá de ser apresentado novamente
caso o contrato de arrendamento seja renovado ou se o arrendamento for novo.

☐ Para estudantes estrangeiros que não têm rendimentos e não têm fiador, o valor do
depósito é de dois meses de renda.

☐ Um certificado de seguro residencial multirisco (ao assinar o contrato).

☐ Fotocópia do documento de identidade
☐ NIB
☐ Comprovativo de morada
☐ Fotocópia do comprovativo de rendimentos, relativo a 3 vezes o valor da renda (3

últimos recibos de vencimento ou um documento passado por um especialista de
contabilidade)

☐ Fotocópia da última declaração de IRS.
☐ Um comprovativo de garantia de fiança solidária.

Um cheque no valor da taxa de inscrição (contacte a residência)

Em caso de reprovação nos exames (bacharelado ou outro título) ou de não admissão na 
universidade/estabelecimento de ensino superior e sujeito à apresentação de uma prova,  
o montante será devolvido por transferência bancária.

Em caso de aceitação de meu pedido de reserva, tomo nota de que o pessoal da 
residência entrará em contacto comigo a fim de me enviar um contrato e seus anexos. 
contrato e seus respetivos anexos ser-me-ão enviados.

Junto um cheque enviado ao Campus Odalys no valor de .............. € correspondente às 
taxas de reserva. Em caso de cancelamento, este valor será descontado como taxa de 
reserva.

Feito a ............................................................ O ................................. .

Assinatura :

O arquivo completo e os documentos de apoio devem ser enviados para a morada da residência.

https://www.odalys-campus.com/wp-content/uploads/2022/07/acte-cautionnement-pt.pdf
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