Regulamento Parcelamento no Boleto
01. O parcelamento do pagamento de treinamentos pode ser feito em até 06 (seis)
vezes.
02. Para parcelar em até 3(três) vezes não é necessário cumprir nenhum pré
requisito de valor ou quantidade de cursos.
03. Para parcelar em 4 (quatro), 5 (cinco) ou 6 (seis) vezes, é necessário estar
dentro das seguintes regras:
a. O cliente precisa ter fechado, em uma mesma matrícula, 2 (dois) ou
mais cursos
b. O valor deve ser, no mínimo, de R$ 1,500 (um mil e quinhentos reais)
02. A participação nesta campanha promocional não gerará aos PARTICIPANTES
nenhum outro direito ou vantagem que não esteja expressamente previsto
neste Regulamento.
03. A Administração do Grupo Impacta é soberana para decidir os casos omissos
no presente Regulamento.
Regulamento Garantia de Aprendizado Impacta
01. Os treinamentos presenciais da Impacta têm Garantia de Aprendizado, que
permite ao aluno refazer o curso presencial sem nenhum custo adicional caso
haja necessidade.
02. A solicitação da garantia é válida por 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de término do curso, e de acordo com os requisitos listados abaixo:
a. O aluno precisa frequentar 100 (cem)% das aulas a que tem direito;
b. Em caso de cursos que tenham outros treinamentos como prérequisitos, a Garantia de Aprendizado só será válida se estes cursos
também forem realizados na Impacta;
c. O aluno precisa ter preenchido a avaliação diária em todos os dias do
curso, informando as dificuldades encontradas durante o treinamento;
d. O re agendamento não poderá ser realizado durante o período de férias
escolares;
e. O aluno deverá preservar o material didático e de apoio recebido no
primeiro curso;
f. O aluno não poderá estar inadimplente com o Grupo Impacta.
03. A efetivação das matrículas dos PARTICIPANTES para refazer o curso estará
condicionada à existência de vagas durante o período de validade.
04. A Garantia de Aprendizado Impacta não é válida para os cursos na categoria
Online. No caso dos cursos na categoria Ao Vivo, o aluno pode refazer o curso
na categoria presencial fazendo o pagamento da diferença no valor de tabela
dos treinamentos.
05. A Administração do Grupo Impacta é soberana para decidir os casos omissos
no presente Regulamento.

