Foreign Language Training

הרשמה לבית ספר לשפות בחו"ל  -סידורי הרשמה ותנאים
 (1הרשמה
א .ניתן להירשם און ליין באתר של לינגואלינק
ב .ניתן להוריד את טופס ההרשמה מהאתר כקובץ PDF
ג .ניתן לפנות ללינגואלינק ולקבל טופס הרשמה במייל
את טופס ההרשמה המלא ניתן להעביר בפקס  09 9540942או במייל
info@lingualink.co.il
(2אישור ההרשמה והחשבון ישלחו אליך תוך מספר ימים במייל.
 (3תשלום מקדמה
יהיה עליך לשלם מקדמה תוך  3ימים עם קבלת אישור ההרשמה.
גובה המקדמה :תלוי בבית הספר אליו נעשת ההרשמה ובכפוף לתנאי ההרשמה אליו ,בדרך כלל בין 20%
עד  30%משכר הלימוד ו/או המגורים .את המקדמה יש להפקיד בחשבון לינגואלינק על פי המפורט באישור
ההרשמה .התשלום יבוצע בשקלים לפי שער המחאות מכירה רציף של בנק הפועלים ביום התשלום.
 (2תנאי תשלום:
את יתרת התשלום יש לשלם בין שבועיים עד ארבעה שבועות מראש ,בהתאם לדרישת בית הספר.
לבחירתך  2מסלולי תשלום:
א .תשלום בשקלים דרך לינגואלינק :ניתן לשלם את הסכום המלא בשקלים ללינגואלינק .יש להוסיף
דמי טיפול ללינגואלינק בסך של  170ש"ח המיועדים לכיסוי עמלות בנק עבור רכישת מט"ח והעברת
התשלום לחו"ל .רוב בתי הספר דורשים בנוסף כיסוי עמלות הבנק של המוטב )כ $20-בארה"ב ,כ14-
לי"ש באנגליה ,כ 15-יורו באירופה(.
פרטים על ביצוע תשלום יועברו אליך באישור ההרשמה והחשבון לאחר קבלת הרשמתך.
ב .תשלום מקדמה ללינגואלינק ואת יתרת התשלום ישירות לבית הספר :ניתן לשלם ללינגואלינק
מקדמה בעת ההרשמה ואת היתרה ישירות לביה"ס .מסלול תשלום זה הינו ללא דמי טיפול
ללינגואלינק ,כך שכל עמלות הבנקים בארץ ובחו"ל משולמים על ידי הנרשם ועל חשבונו .במסלול
תשלום זה הנרשם נדרש להעביר ללינגואלינק פרטי כרטיס אשראי בינלאומי כבטוחה ליתרת התשלום.
יש לשים לב שחלק מבתי הספר גובים עמלות על קבלת התשלום באמצעות כרטיס האשראי ,וזאת
בנוסף לעמלות של חברת האשראי .יוער כי ישנם בתי ספר אשר אינם מאפשרים לפצל את התשלום
באופן הזה ודורשים כי התשלום כולו יבוצע דרך לינגואלינק.
 (3פרטי המגורים ,הנחיות להגעה לבית הספר ומידע לגבי תחילת הלימודים :כשבועיים לפני תחילת
הקורס ובכפוף להסדרת התשלום קודם לכן ,לינגואלינק תעביר אליך את פרטי המגורים ובית הספר הנדרשים
לך.
 (4ניתן להיעזר בלינגואלינק בהזמנת טיסה ובאירגון הנסיעה משדה התעופה בחו"ל עד למגורים.
 (5ביטול או שינוי ההרשמה :נרשם אשר מבטל את הרשמתו יחויב בדמי ביטול וכן בהוצאות הקשורות
בהחזר הכספים )עמלות בנק( .בכל מקרה בתי הספר אינם מחזירים את דמי ההרשמה ודמי סידור מגורים
כאשר החזר המקדמה ותשלומים נוספים שנעשו לבית הספר כפופים לתנאי ביטול של בית הספר אליו
נרשמת .לאחר תחילת הקורס אין החזר כספים בגין אי הופעה ,בקשות לקיצור הקורס אליו נרשמת וכיוצא
באלה.
פרטים מלאים על תנאי שינוי הזמנה וביטול ניתן לקבל מלינגואלינק והם מפורטים בקובץ בעברית אודות בית
הספר המועבר אליך על ידי לינגואלינק כחלק מתהליך ההרשמה.
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Foreign Language Training
 (6יש לדאוג לביטוח נסיעות )הכולל ביטוח ביטול( .ניתן לרכוש ביטוח דרך לינגואלינק )באמצעות חברה קנדית
שמתמחה בביטוח לנסיעות למטרות לימודיות(.
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