NORMAS DE INSCRIÇÃO
Participação no curso
A assistência aos cursos será possível após a inscrição e pagamento dos mesmos.
Formas de pagamento
O pagamento íntegro do curso deve ser efetuado no momento da inscrição, por transferência
bancária (IBAN: PT50 0035 0326 00003400630 74 - CGD) ou por Multibanco com os códigos
MB que aparecem nas inscrições feitas através do nosso site.
Descontos
O Instituto Espanhol de Línguas oferece um desconto a antigos alunos e aos alunos com
parceria (descontos não acumuláveis). Podem consultar os preços no nosso site:
www.institutoespanhol.pt ou entrando em contato connosco aqui.
Desistência
Em caso de desistência por parte de um aluno inscrito para um curso, será devolvido 50% do
valor se a desistência for comunicada, por escrito, até 5 dias úteis antes do inicio do mesmo.
Nas comunicações feitas com menor antecedência que a explicitada supra, o aluno apenas
terá o direito de solicitar o congelamento da matrícula.
Transferência de inscrição
Se existir um qualquer impedimento por parte do aluno em continuar o curso no horário
preestabelecido, este tem direito a solicitar a transferência de matrícula para outro horário
dentro do mesmo período lectivo.
O Instituto reserva o direito de a tornar efectiva consoante à existência de vagas no horário
requerido.
Congelamento de matrícula*
O aluno poderá solicitar o congelamento da matrícula até ter decorrido 10% do curso onde
está inscrito.
O aluno poderá usufruir de um novo curso das mesmas características até um máximo de 6
meses depois de feita a inscrição.
*O congelamento de matrícula possibilita uma nova inscrição noutro curso uma só vez, sem
custos adicionais, e efetivando a matrícula até 10 dias antes do início do curso.
O Instituto reserva o direito de tornar efectivo o descongelamento no horário de
preferência do aluno consoante à existência de vagas disponíveis no horário requerido.
Direito a reserva
O IEL reserva-se o direito de cancelar qualquer horário e/ou curso, caso não exista o número
mínimo de participantes, sendo posteriormente reembolsado o valor da inscrição aos
participantes inscritos.
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