Esta política descreve os detalhes para pagamento de um curso da Gaia Education e as condições
associadas com esse pagamento.

Qual são os prazos de pagamento?
O pagamento total do curso deve ser pago até ao início do curso. Veja a política de cancelamento.
Quando pagar em prestações, estas serão mensais e o valor total do curso será dividido de forma
igualitária pelo número de prestações.

Como saberei quando terei de pagar?
Se optar pelo pagamento à vista em sua totalidade, basta seguir as instruções em nosso site, no
momento do registro, utilizado o formulário de pagamento fornecido.
Se optar pelo pagamento em prestações, no momento da inscrição marque a primeira prestação e nos
meses seguintes receberá um email de lembrança e com instruções de como proceder para o
pagamento das prestações seguintes.

O que acontece quando não pago uma prestação?
Se um participante não pagar uma das prestações ou deseja desistir do curso GEDS Completo, o valor
pago será correspondido pelo preço final de cada uma das dimensões.
Se o participante se matricular em uma dimensão do GEDS e escolher pagar em prestações, é preciso
que a última prestação seja paga antes do final da dimensão.
Tanto no GEDS como nos cursos presenciais, o participante só receberá o certificado de conclusão do
curso se todas as prestações estiverem em dia.

Custos admnistrativos adicionais por pagar em prestações:
Cada prestação terá um custo adicionar de 5 GBP para custos administrativos

E sobre os vários tipos de descontos especiais?
Quando paga um curso na sua totalidade, de houver algum desconto ele dependerá do preço do curso
no dia do pagamento.

Se pagar o curso em prestações, elas serão calculadas com base no valor do dia do primeiro
pagamento. Por exemplo, se existe um desconto de registo com base numa data específica, esse
participantes irá se beneficiar deste desconto em todas as prestações. As prestações não funcionam
para descontos do tipo pague 3 leve 4.

Outras situações e possibilidades devem ser analisadas pela equipe do Gaia
Education.

