
Termos e Condições
Este Termos e Condições aplica-se para todas as reservas na IELS Malta com cursos iniciando a partir de 1 de janeiro de 2019.

1. Definições
Neste termos e condições os seguintes termos têm os significados definidos ao lado deles (e as 
referências ao singular incluem o plural e vice-versa):

Acordo: Estes termos e condições juntamente com o Formulário de Inscrição e a Lista 
de Preços são fornecidos pela IELS.

Formulário de Inscrição:
O formulário que você preenche e envia para a IELS juntamente com a 
solicitação de reserva em um Curso no qual será considerado como parte 
integrante deste Contrato.

Formulário de 
Confirmação:

O formulário que a IELS envia para confirmar a aceitação da sua inscrição.

Curso: O curso de estudo que você solicitou em seu Formulário de inscrição oferecido 
pelo IELS.

Data de Partida: A data em que o seu curso terminará.

IELS Malta O centro de linguas em diferentes localidades identificadas na Lista de Preços.

Lista de Preços:
O documento intitulado 'Lista de Preços' incorpora o Formulário de Inscrição 
e este termos e condições, também pode ser baixado pelo site e deve ser 
considerado como parte integrante deste Contrato.

Conta Relevante: A conta bancária da IELS identificada na Lista de Preços.

Data de Início: O primeiro dia do Curso para o qual você está solicitando.

IELS Institute of English Language Studies Limited (Instituto de Estudos da Língua 
Inglesa Limitada), Registro de Empresa No. C7235

Site: O site www.ielsmalta.com

Você: O(A) candidato(a) para um Curso na IELS.

2. Acomodação
A IELS irá orientá-lo(a) sobre a variedade de opções de acomodação. Você deve reservar acomodação para a 
Data de Início até o dia anterior à sua Data de Partida, a menos que você seja informado do contrário pelo 
IELS. As providências de acomodação são de sua responsabilidade, a menos que você indique que deseja 
reservar a acomodação com a IELS em seu Formulário de Inscrição.

3. Acordo
Este Contrato será juridicamente vinculativo entre você e a IELS, uma vez que a IELS tenha recebido o 
Formulário de Inscrição preenchido por você, seja por e-mail ou de outra forma, e tenha confirmado a sua 
vaga enviando o Formulário de Confirmação. Este Contrato e qualquer disputa ou reivindicação decorrente 
ou relacionada a este ou a sua validade ou ao seu assunto ou formação são regidos e entendidos e 
interpretados de acordo com as leis da jurisdição legal na qual a IELS está situada.

4. Cancelamentos
Você pode cancelar a sua reserve através de uma notificação por escrito a IELS, que deve ser recebida não 
menos de 14 dias antes da Data de Início. Nesse caso, todas as taxas pagas serão reembolsadas, exceto as 
taxas de inscrição e uma semana de curso e (quando aplicável) acomodação (tais taxas estão especificadas 
na Lista de Preços). Se você cancelar sua reserva com menos de 14 dias antes da Data de Início, qualquer 
reembolso será inteiramente feitos a critério do Gerente Geral da IELS. O reembolso total de todas as 
taxas pagas (menos despesas de entrega) será feita em caso de visto negado, desde que você envie uma 
notificação por escrito a IELS e inclua provas documentais de tal recusa. Se um Curso for terminado após a 
Data de Início, ou se você não se apresentar na escola na Data de Início sem ter previamente cancelado seu 
Curso, nenhum reembolso será efetuado sobre a matrícula e acomodação.

5. Mudanças e Emendas
Depois de ter iniciado um Curso, nenhuma alteração poderá ser feita a não ser por um acordo escrito 
pela IELS. Se a IELS optar por aprovar a alteração, o encargo adicional especificado na Lista de Preços será 
incorrido a você e nenhuma alteração poderá ser efetuada até que o pagamento integral seja recebido.

6. Conduta
Espera-se que você comporte-se de maneira cortês e respeite os colegas e funcionários da IELS. O uso ilegal 
de drogas, abuso de álcool e comportamento imprudente é inaceitável, assim como qualquer falha sua em 
obedecer às leis e costumes da localização da IELS. IELS reserva-se no direito de reter Cursos e acomodação 
de qualquer aluno que não cumpra tais padrões e de rescindir qualquer Curso ou parte dele sem reembolso 
em circunstâncias apropriadas.

7. Cursos
As Datas de Início são detalhadas na lista de preços. No caso de um número insuficiente de estudantes 
reservados para um determinado curso, a IELS reserva-se no direito de cancelar o Curso ou fornecer-lhe um 
Curso alternativo que a IELS, a seu exclusivo critério, considere adequado. A IELS reserva-se no direito de 
oferecer aulas em instalações alternativas de padrão semelhante ao da escola.

8. Níveis de Competência
Os cursos são oferecidos em cinco níveis de aprendizado do idioma: Elementar/Pré-intermediário/
Intermediário/Intermediário Superior & Avançado. Outros níveis de ensino podem estar disponíveis por 
acordo.

9. Certificação e Presença
Você deve comparecer a um mínimo de 80% das aulas programadas para o Curso a fim de receber um 
certificado de participação em sua conclusão. Os alunos cuja participação é abaixo desse nível, poderão 
ser solicitados a deixar o programa. Os estudantes que exigem vistos e que estejam abaixo desse nível de 
frequência exigido, serão sempre reportados à autoridade de imigração do governo apropriada.

10. Descrições
Sinceramente a IELS acredita que todas as declarações feitas nos materiais promocionais são fatuais e 
corretas. Todos os esforços possíveis foram feitos para garantir tal precisão. A IELS não é responsável por 
quaisquer alterações que tornem-se conhecidas após a produção do material promocional (informações 
atualizadas podem ser encontradas no site). A IELS irá avisá-lo sobre quaisquer alterações nos materiais que 
tornem-se conhecidas antes da Data de Início.

11. Teste de Entrada
Quando um curso requer um nível mínimo, você será solicitado de completar um teste de aprovação. A 
falta do mesmo resultará que você é incapaz de realizar o curso solicitado. Uma alternativa adequada será 
oferecida.
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12. Expulsão
Cometer uma ofensa criminal, insuficiência de presença, fornecimento de informações falsas em seu 
Formulário de Inscrição, correspondências e negociações com a IELS antes da Data de Início ou na no 
momento da inscrição, atitudes de desordem, bebadeira, agressiva ou ameaçadora ou quaisquer outras 
ações que possam trazer a IELS descrédito, pode resultar em expulsão da IELS sem reembolso. Nesse caso, a 
imigração e outras autoridades serão informadas, quando apropriado.

13. Saúde
Você deve estar em boa saúde física e mental na Data de Início e a IELS reserva-se no direito de exigir que 
você deixe qualquer Curso às suas próprias custas em caso você deixe de declarar qualquer assunto relevante 
relacionado à sua saúde no Formulário de Inscrição.

14. Regulamentos de Imigração
Você deve garantir que entende totalmente as regulamentações de imigração na localização da IELS. É sua 
responsabilidade garantir que você encontre e cumpra tais regulamentos e a IELS não reembolsará quaisquer 
taxas pagas devido à sua entrada ter sido recusada no local da IELS pelas autoridades de imigração.

15. Seguro e Limitação de Responsabilidade
Você deve providenciar um seguro adequado com relação aos riscos da viagem e médicos e você poderá ser 
solicitado de fornecer evidências do seguro adequado a IELS pelo menos sete dias antes da Data de Início ou 
a qualquer momento subsequentemente durante a duração do seu Curso.
É sempre de responsabilidade dos estudantes se certificarem de que o seguro é adequada para atender às 
suas necessidades individuais. Isso também aplica-se aos estudantes que recebem seguro, seja ele pago ou 
não, como consequência da reserva de um curso na IELS.
IELS não terá qualquer responsabilidade por qualquer perda de bens, ferimentos, morte, custos relacionados 
a tratamento médico ou odontológico, ou custos relacionados a repatriação ou por quaisquer outras perdas, 
danos (diretos ou indiretos), compensações, custos ou despesas, a menos que a negligência possa ser 
provada em uma corte na jurisdição da IELS.
IELS não terá qualquer responsabilidade por qualquer perda, dano, custos, despesas ou outros pedidos de 
indenização decorrentes de qualquer informação ou instruções fornecidas por você que sejam, ou estejam 
incompletas, incorretas ou imprecisas.
Nada em qualquer contrato que você tenha com a IELS afetará qualquer responsabilidade por morte 
ou danos pessoais causados por negligência da IELS ou por declarações fraudulentas ou seus direitos 
estatutários como consumidor.

16. Horários das Lições
Os indicativos horários da aulas estão definidos na Lista de Preços. A IELS reserva-se no direito de alterar 
esses horários a seu critério.

17. Assuntos além do controle do IELS
IELS se esforçará para lhe fornecer o Curso e o serviço que você reservou. No entanto, não nos 
responsabilizamos por interrupções no Curso e acordos associados a ele resultantes de forças fora 
do controle da IELS, como (mas não limitadas a) terremotos, outros desastres naturais, guerra, ação 
governamental e afins. Reembolsos relativos à redução do Curso ou do período da sua estadia na localização 
da IELS não serão feitas em tais circunstâncias. Os alunos são responsáveis por seus pertences pessoais. A 
IELS não se responsabiliza por itens roubados, perdidos ou danificados pertencentes aos alunos.

18. Formas de Pagamento
O pagamento integral deve ser recebido pela IELS não menos de 14 dias antes da sua Data de Início. Você 
não será permitimo de iniciar seu Curso se o pagamento não for feito até esse momento. O pagamento 
poderá ser feito via transferência bancária, cartão de crédito ou débito ou pessoalmente para a Conta 
Relevante. Encargos adicionais podem ser aplicados dependendo da escolha do meio de pagamento e tais 
encargos são identificados na Lista de Preços.

19. Fotografia, Filmagem e Gravação de Som
Durante a estadia de um aluno, a IELS poderá gravar, fotografar ou filmar apenas para fins promocionais, 
ambos impressos e online. Qualquer aluno que não deseje participar deverá indicá-lo no formulário de 
candidatura e indicar no momento da gravação, fotografia ou filmagem do desejo de não participar.

20. Preços
Todos os preços indicados na Lista de Preços são válidos de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 
2018. IELS reserva-se no direito de alterar unilateralmente os preços como resultado de regulamentações 
governamentais, aumentos de impostos, variações cambiais ou outros eventos. Os preços de 2018 aplicam-se 
a reservas recebidas para cursos que tenham início em 2019, desde que a reserva seja recebida até o dia 31 
de outubro de 2018.

21. Fechamentos Escolares
Feriados nacionais e datas de fechamento da escola podem variar de acordo com a localização e estão 
detalhados na Lista de Preços. Nenhuma redução no preço é feita em relação ao fechamento em tais datas. 
As aulas não serão repostas, exceto quando for reservado aulas particulares.

22. Regras Escolares
As regras e regulamentos escolares são fornecidos nas induções do Curso pelo IELS, na literatura fornecida a 
você e/ou nos Quadros de Avisos da Escola e no site www.ielsmalta.com. Você deve cumprir essas regras e 
regulamentos.

23. Viagens & Transferências
As taxas do curso não incluem voos ou outro transporte para a IELS, exceto onde especificado. Você 
deve fazer o seu próprio plano de viagem. IELS terá o prazer de fornecer informações para ajudá-lo no 
seu planejamento. IELS oferecerá transferências do seu aeroporto de chegada para o sua acomodação 
(“Transferências”), sujeito ao pagamento de uma taxa adicional. Você deve indicar se deseja reservar 
uma transferência em seu Formulário de Inscrição e fornecer a IELS todos os detalhes do seu voo e hora 
de chegada pelo menos 21 dias antes da Data de Início (caso o mesmo não seja feito ou qualquer custo 
adicional incorrida pelo IELS como resultado de informações incorretas, atrasadas ou inadequadas fornecidas 
por você ou a sua chegada atrasada no aeroporto em questão podem resultar em cobranças adicionais).

24. Vistos
Dependendo da localização da IELS, você precisará de um visto para estudar em tal local. IELS irá auxiliá-lo 
na aplicação inicial do visto, porém em todos os outros aspectos, é de sua responsabilidade solicitar e obter o 
visto quando necessário.

25. Estudantes menores de 18 anos de idade em cursos para 
adultos
Os estudantes menores de 18 anos são considerados Menores de acordo com a Lei Maltesa e, portanto, 
devem respeitar a hora de recolher de 24-meia-noite dentro da acomodação selecionada, e não serão 
permitidos de participar em certas atividades/excursões vendidas internamente que possam envolver a 
presença de álcool.


