
OPÇÕES DE FORMAS DE PAGAMENTO 
SUMMER AT GLS 

 
DADOS DO ESTUDANTE 

Nome completo: ________________________________________________________________________________ 

Sexo:           Feminino             Masculino       RG: _______________________   CPF: ___________________________ 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 

Nome completo: ________________________________________________________________________________ 

Sexo:           Feminino             Masculino     RG: ______________________     CPF: ____________________________   

Endereço (se diferente): __________________________________________________________________________ 

Bairro: ___________________________  Cidade: ______________________ Estado: ____ CEP: ________________      

Tel. Comercial: (   ) _________________ Tel. Residencial: (   ) _________________  Cel.: (   ) __________________  

VALORES 

Valor promocional Early Bird para matrículas até 28/12: € 4.647,00 + € 200 adicional caso opte pelo curso Intensive. 

Valor para matrículas a partir de 29/12: € 4.907,00 + € 200 adicional caso opte pelo curso Intensive. 

FORMAS DE PAGAMENTO 
 

PROMOÇÃO EARLY BIRD - ATÉ 28/12/2019 (IDENTIFIQUE A OPÇÃO DE PAGAMENTO ESCOLHIDA): 

*desconto de € 260 para todos os programas. 

Valor - € 4.647 + € 200 adicional caso opte pelo curso intensive. 

Opção 1 (   )  € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito; 

Opção 2 (   )  € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 6 vezes sem juros através do Banco Santander; 

Opção 3 (   )  € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em boleto na moeda com vencimento até 02/03/2020; 

Opção 4 (   )  € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 24 parcelas com juros através do Financiamento Experimento. 

 

A PARTIR DE 29/12/2019 (IDENTIFIQUE A OPÇÃO DE PAGAMENTO ESCOLHIDA): 

Valor - €4.907 + €200 adicional caso opte pelo curso intensive. 

Opção 1 (   )  € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 06 vezes sem juros no cartão de crédito; 

Opção 2 (   )  € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 6 vezes sem juros através do Banco Santander; 

Opção 3 (   )  € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em boleto na moeda com vencimento até 02/03/2020; 

Opção 4 (   )  € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 24 parcelas com juros através do Financiamento Experimento. 

 

- Boletos deverão ser gerados pelo cliente no portal www.experimento.com.br/soucliente; 

 

 
*Câmbio deve ser consultado através do site https://www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha. 

 
 

_________________________    ___________________________________ 
                Data          Assinatura do responsável financeiro 

http://www.experimento.com.br/soucliente
https://www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off


