
CONDIÇÕES GERAIS                                          

1. Do pagamento: Os pagamentos, assim como a forma de pagamento escolhida no ato da inscrição, são ratificados 

pelo presente documento, sendo que o atraso no pagamento sujeita o Aluno a cobrança de multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor do curso, juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês. 

2. Política de cancelamento ou adiamento de inscrições.   

2.1 - POR INICIATIVA DA LAERDAL: o curso poderá ser cancelado ou adiado por falta de quórum ou outros motivos de 

força maior, com 72 horas de antecedência da data prevista para seu início.       

Na hipótese de cancelamento ou adiamento do curso, o aluno pode permanecer com o credito para utilização em 

outros cursos pelo prazo de um ano ou receber devolução de 100% do valor pago por meio de DOC na conta 

bancaria do titular em até quinze dias úteis a partir da CONDIÇÕES GERAIS.                           

1. Do pagamento: Os pagamentos, assim como a forma de pagamento escolhida no ato da inscrição, são ratificados 

pelo presente documento, sendo que o atraso no pagamento sujeita o Aluno a cobrança de multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor do curso, juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês. 

2. Política de cancelamento ou adiamento de inscrições.     

2.1 - POR INICIATIVA DA LAERDAL: o curso poderá ser cancelado ou adiado por falta de quórum ou outros motivos de 

força maior, com 72 horas de antecedência da data prevista para seu início.       

Na hipótese de cancelamento ou adiamento do curso, o aluno pode permanecer com o credito para utilização em 

outros cursos pelo prazo de um ano ou receber devolução de 100% do valor pago por meio de DOC na conta 

bancaria do titular em até quinze dias úteis a partir da solicitação.                                              

2.2 - A LAERDAL se reserva o direito de alterar datas, locais e professores, se necessário, em decorrência de 

acontecimentos fora de nosso controle, sem prejuízo de conteúdo do curso.   

A LAERDAL não se responsabiliza por quaisquer outros valores que eventualmente tenham sido gastos pelo 

participante, seja a que título for, tais como passagens aéreas, rodoviárias, combustível, hospedagem etc.                                   

2.3 - CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO PARTICIPANTE: o cancelamento deverá ser solicitado pelo e-mail 

myrian.okada@laerdal.com até 72 horas úteis de antecedência do início do curso, neste caso será gerado um credito 

do valor pago que terá validade por 90 dias (contabilizados a partir da data de realização do curso adquirido). Após o 

prazo de 72 horas de antecedência do início do curso, não haverá devolução do valor pago. 

Para participar de uma nova turma, o aluno terá que arcar com a taxa de remarcação que corresponde a 20% do 

valor da inscrição. Este valor será cobrado por remarcação.   

3. Do certificado de participação:                                                              

A presença mínima para entrega do Certificado de Participação e de 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horaria total, sendo que não há política de reposição total ou parcial das aulas.                                                                                 

4 . Do Faturamento                                                                               

A nota fiscal de prestação de serviço será enviada via e-mail após o início do curso, sempre no mês em que a 

prestação do serviço ocorreu.                    

Em caso de créditos (por falta devidamente avisada no prazo ou cancelamento) a nota será  emitida no mês de 

realização do curso.                                                    

Após emissão da Nota Fiscal não é possível cancelamento ou alteração de dados cadastrais.     

O Aluno se declara ciente do prazo indicado para pagamento e das penalidades por eventual atraso e não 

comparecimento, e reconhece como aceite a resposta via e-mail desta carta ou a assinatura do aluno participante 

na lista de presença do curso. 


