
Berlin Language Center  Reserva   

   

 www.iberika.de          Ihn. Idoia Martinez Chivite. Finanzamt Charltottenburg. Steuernummer 13/435/60702 
iberika Sprachschule, Berliner Volksbank, Kto.Nr. 57 080 29 000 BLZ 100 900 00                   

Verwaltung & Unterricht: iberika Charlottenburg - Wilmersdorfer Str. 50/51 - 10627 Berlin         Swift: BEVODEBB  IBAN: DE57 1009 0000 5708 029000 
Unterricht in Mitte: Lottumstr. 24 - 10119 Berlin Unterricht in Kreuzberg: Mehringdamm 29 - 10961 Berlin 
 
 

 

As condições gerais: 
 
Idade:  Os estudantes  devem ter o mínimo de dezoito anos de idade. 
 
Aulas:  As horas de aulas/ horas letivas são de 45 minutos. 
 
 
O preço total inclui:   
 taxas acadêmicas (inscrição), curso e alojamento concertado, pacote de boas-vindas, 

uso do material/ biblioteca da escola, teste de nível, certificado de assistência ao final 
do curso 
 

No está incuido:  
Exames oficiais, livros, seguros, excursões e outros serviços adicionais. 
 

Inscrições da última hora: 
Os estudantes inscritos com menos de 20 dias de antecedência à data do início do 
curso, tem que realizar o pagamento antes de começar. Por favor, enviar pelo fax o 
email o comprovante da transferência a (+ 4930- 440 57 323). 

 
Seguo:  Recomendamos a todos os estudantes da UE que tragam o E1.11 (seguo médico). É 

recomendável que aquelos que não sejam da UE tenham serviço privado. 
 

Visto:              Os estudantes da UE não precisam de visto. 
Os estudantes que não são da UE devem entrar em contato com a sua embaixada ou 
consulado alemão/local. 
 

Cancelamentos:  
Os cancelamentos são válidos por escrito. 
- Caso que o cancelamento for com mais de 30 dias de antecedência ao início do 

curso, iberika reterá um 10% do preço total da reserva.  
- Caso que o estudante cancelar  com mais de 20 dias de antecedência, iberika 

reterá um 30% do preço total da reserva. 
- No caso do cancelamento com mais de 7 dias de antecedência ao início do curso, 

iberika reterá um 50% do preço total da reserva. 
- No caso do cancelamento com menos de 7 dias de antecedência ao início do 

curso, iberika reterá um 100% do preço total da reserva. 
 
Mudança de curso: 

Se o estudante mudar a data do curso, se cobrarará uma taxa adicional de 50 €. 
Se a mudança acontece com menos de 20 dias, além da taxa se procede à cobrança 
do alojamento concordado, mas não se poder o garantir. 

 
Devoluções:  

Não há devoluções a partor do início do curso. No caso de doença, o aluno pode pedir 
a mudança da data. Nesse caso Iberika precisa do justificativo médico. O estudante 
terá que assistir ao curso do mesmo ano.  
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As condições de pagamento: 
 
Por favor, se lembrar que só aceitamos pagamentos em € e que a transferência bancária deve fazer-
se a 20 dias de antecedência no início do curso. 
 
Todos os gastos bancários correm por conta do aluno. 
 
Direcção bancária :  Berliner Volksbank, Blücherstr. 68, 10961 Berlin 
Conta ao nome de:   iberika Sprachschule 
Código Swift:   BEVODEBB 
Código IBAN:    DE57 1009 0000 5708 029 000 
Banco:    Berliner Volksbank 
  
Por favor, acrecente 15 € para cobrir os gastos bancários. Se  não houver gastos ou foram menores, 
iberika dará o aluno o dinheiro de troco na Alemania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


