HARMONOGRAM OPŁATY RATALNEJ
ROK SZKOLNY 2016/17 - DOTYCZY ZGLOSZEŃ DO 31 SIERPNIA
Harmonogram i wysokość opłat podlegają aktualizacji zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu
zgłoszenia na kurs oraz z uwzględnieniem promocji i przysługujących zniżek. Indywidualny plan
opłat przesyłamy na adres podany w zgłoszeniu wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs.
I. Wariant rat uproszczonych - 3 równe, krótkie raty. Ceny za jeden przedmiot!
matura 2017 (cały kurs)
grupa
grupa
standardowa
kameralna

matura 2018 (I etap)
grupa
grupa
standardowa
kameralna

3 RATY

termin wpłaty

I rata

do 31.08.2016

330 zł

400 zł

200 zł

270 zł

II rata

do 30.09.2016

330 zł

400 zł

200 zł

260 zł

III rata

do 31.10.2016

330 zł

400 zł

190 zł

260 zł

1. Wpłacenie pierwszej raty po terminie określonym powyżej nie powoduje przesunięcia
terminu płatności kolejnej raty.
2. Przy pakietach (wybór kilku kursów) możliwe są zniżki wynikające z aktualnej oferty
lub trwającej promocji.
3. W przypadku braku lub ograniczonej liczby miejsc w danej grupie, o przyjęciu na kurs
decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość opłat.
4. Przy wyborze pakietu kilku kursów umożliwiamy rozłożenie płatności na 6-8 rat
według ustaleń indywidualnych z Uczniem lub Opiekunem prawnym. Rozłożenie
opłaty na większą liczbę rat wymaga podpisania (krótkiej i zwięzłej) umowy ratalnej z
Płatnikiem w Sekretariacie Indeksu we Wrzeszczu.
II. Opłata miesięczna rozłożona na dłuższy okres – bezpieczne i niedrogie finansowanie
przez dowolnie wybrany czas.
1. Partnerem Indeksu dla umów ratalnych jest Santander Consumer Bank.
2. Okres spłaty jest elastyczny: do wyboru od 4 do 48 miesięcznych rat.
3. Do umowy kredytu ratalnego może przystąpić osoba dorosła ze stałymi dochodami
(umowa o pracę, umowa zlecenia, świadczenie emerytalne lub rentowe, działalność
gospodarcza, inne - źródła członków rodziny mogą się łączyć).
4. Podpisanie umowy odbywa się w Sekretariacie Indeksu i trwa około 10 minut. Przed
wizytą w Indeksie, polecamy złożenie w formie emaila wstępnego wniosku z
potrzebnymi danymi, co ułatwi nam przygotowanie umowy. Wzór wniosku do pobrania
na stronie „opłaty i raty” lub na życzenie wysyłany przez Sekretariat.
5. Przykładowa symulacja rozłożenia opłaty za kurs w cenie promocyjnej 890 zł:
- w 10 ratach miesięcznych: 10 x 99 zł = 990 zł
- w 8 ratach miesięcznych: 8 x 120 zł = 960 zł
Możliwe formy płatności:
1) gotówką w Sekretariacie w Gdańsku-Wrzeszczu
2) przelewem na konto bankowe:
Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
16 1050 1764 1000 0090 7503 5072 - ING Bank Śląski
tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia (ewentualnie nr zgłoszenia)

