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Termo / condições para prestação do serviço: (Não é contrato.)

CONTRATO:
- Não teremos contrato de fidelidade, obrigatoriedade de continuar com as aulas/COACHING por 
tempo determinado, não teremos taxa de matrícula e nem taxas extras, nem tão pouco multa por
quebra da prestação do serviço das aulas/COACHING a qualquer momento por ambas as partes.     
- Dos valores já pagos, não cabe a devolução devido ao agendamento feito com antecedência para o 
mês em questão, caso seja cancelado o serviço durante o período mesmo que incompleto.
- O pagamento das aulas/COACHING é antecipado (sempre no 1º dia de encontro de cada mês) de 
acordo com o número correspondente de aulas/COACHING programadas e agendadas.
MATERIAL:
- O material didático será escolhido de acordo com as exigências e necessidades de cada 
cliente/coachee. O mesmo poderá ser adquirido via internet ou em livrarias da região.
- Material é atualizado e o mesmo utilizado pelas melhores escolas de línguas do Brasil e do mundo.
(Cambridge, Oxford, Longman).
VALOR HORA AULA/COACHING:
- Cada aula/COACHING tem duração de 1 hora cheia ao custo de VIP R$ 70,00 (setenta reais) em 
SJC e Jacareí. Demais localidades devem ser analisadas pelo profissional, critérios como distância 
serão inclusos no vr. hora. 
- O valor da hora aula/COACHING diminui de acordo com o número de participantes. O valor 
mensal irá depender do número de aulas/COACHING a serem dadas em cada mês. O mínimo 
exigido é de 1hra aula/COACHING por semana, salvo casos especiais para aulas/COACHING de 
urgência ou horários alternativos não sendo os mais requisitados onde o valor será diferenciado. 
(Consulte previamente).
LOCAL:
- O padrão é “In Company” ou na residência do cliente/coachee. Não há local fixo para atendimento.
CANCELAMENTO e reposição DE AULA/COACHING:
- Se por algum motivo o profissional/professor cancelar a aula/COACHING, a devolução do 
dinheiro é garantida ao cliente/coachee, ou o crédito desta
aula/COACHING cancelada para o mês seguinte, também a 
reposição da(s) hora(s) se for preferência. Para a reposição os 
horários devem ser combinados entre as partes.
- Se o profissional dirigir-se até o local (ou estiver em trânsito 
mesmo sendo avisado em cima da hora) e não encontrar o 
cliente/coachee, a aula/COACHING também será considerada 
dada.



- O dia agendado para a aula/COACHING não pode ser alterado, pois depende de fatores fora do 
alcance individual do profissional onde envolve alterar horários de outros clientes/coachees.                                                         
- Para alterar horário e dia da semana do atendimento existe uma lista de espera onde o nome do 
cliente/coachee deverá ser incluído sem prazo determinado para sofrer tal alteração.
- Durante o mês, as aulas/COACHING não serão repostas se houver qualquer tipo de cancelamento
por qualquer motivo sendo em grupo, dupla ou VIP individual. Salvo em casos de necessidade por 
doença, e deverá o cancelamento ser informado com 12hrs de antecedência através de (email, SMS, 
ligação, whatsapp) para que o profissional/professor não compareça ao local onde serão ministradas 
as aulas/COACHING. Mesmo sendo por motivo de doença, se o profissional comparecer ao local para 
a aula/COACHING esta será considerada dada. Se houver cancelamento por outro motivo ou após o 
prazo das 12hrs, não haverá reposição nem tão pouco a devolução do valor investido, pois neste 
caso o profissional estará disponível para o horário que foi agendado ao cliente/coachee, (exemplos 
de cancelamentos não cobertos: festas, aniversário, visita de amigos, viagem de última hora, 
reuniões In-company, doença, etc.). 

FÉRIAS:
INDIVIDUAL/ DUPLA/GRUPO:
- Se o cliente/coachee individual sair de férias, viagem pela empresa, 
licença médica, etc. e não efetuar a reserva de horário com o pagto 
destas horas, o seu horário (dia da semana) ficará disponível para ser 
repassado a qualquer um dos inscritos na lista de espera. Somente serão 
mantidos em reserva os horários que forem pagos, mesmo para o caso 
de licença médica. Quando retornar da ausência, o cliente/coachee tem 
preferência pelo horário para continuidade das atividades.

- Quando retornar do período de ausência, tais horas perdidas deverão ser repostas em forma de 
“REPLACEMENT” em horário alternativo a ser combinado e num total de 50% deste horário mas que
poderá aumentar a fração/hora se houver necessidade até o prazo máximo de 45 minutos
- Caso o cliente/coachee individual optar por não deixar pago a(s) hora(s) aula/COACHING não há 
possibilidade de o professor ficar com este horário ocioso em reserva pois existe a necessidade de 
preencher esta carga horária uma vez que não há contrato de fidelidade e sem a multa rescisória 
trará prejuízos orçamentários ao profissional. Desta forma não existe a garantia para o profissional
como fazem as escolas de línguas onde há multa por quebra de tal contrato devido ao cancelamento 
do serviço antes do prazo final assinado.                                 
- Se o cliente/coachee (dupla, grupo) precisar ausentar-se por motivo de férias ou por qualquer 
outro motivo com tempo determinado estendido por até 45 dias corridos, o horário deste(s), deverá 
ser quitado/pago para o período em que estiver fora. Quando o mesmo retornar, tais horas perdidas 
deverão ser repostas em forma de “REPLACEMENT” em horário alternativo a ser combinado e num 
total de 50% deste horário mas que pode aumentar a fração/hora se houver necessidade até o 
máximo de 45 minutos.                           
- Se o cliente/coachee preferir a segunda opção, esta se dará com a devolução de 50% do valor 
investido em forma de dinheiro ou crédito para o mês seguinte, e os outros 50% será devolvido em 
forma de exercícios extras de gramática que serão executados, entregues ao profissional, corrigidos
e.devolvidos. 
- Se não houver o pagamento das aulas/COACHING perde-se o direito de retornar a dupla ou ao 
grupo. 
- Para membros de dupla/grupos também não estão incluídos os cancelamentos mencionados acima
e não cobertos para reposição como: falta de última hora, festas, aniversário, visita de amigos, 
viagem de última hora, reuniões, etc, sempre observando-se.tal.critério.das.12hrs.de.antecedência
seguindo o padrão da categoria VIP.                   
- As reposições por faltas decorrentes de situações previstas têm que ser realizadas no prazo 
máximo de 30 dias, contando-se a partir da data do retorno do cliente/coachee de sua ausência.    
- Em caso atípico ou contrário que impeça o cliente/coachee de agendar, não teremos a 
possibilidade de cumulativa para o período (mês) seguinte e nem a de usar as horas do período de 
ausência como crédito em aulas/COACHING. Neste caso, poderá ser utilizada a segunda opção em 
forma de exercícios extra.
- Uma alternativa é aumentar também em 50% o horário do mesmo dia agendado para a 
aula/coaching podendo-se iniciar com 30 minutos antes ou estender-se por mais 30 minutos após o 
horário normal para cada aula/coaching perdida durante a ausência e assim efetuar a reposição
tranquilamente. questão.
- Tais reposições agendadas, não poderão ser canceladas novamente, os horários são sempre bem 
concorridos e de difícil manipulação. Assim sendo, tal (is) reposição(ções) é (são) considerada(s)
como aula/COACHING dada.
Para todo desconto oferecido seja à um individual VIP, duplas ou grupos, é importante o pagto na 
primeira semana de cada mês, caso contrário o benefício não será mais aplicado por atraso de pagto 
e a hora normal será a base de cálculo R$ 65.                                                        

                                                                                          Apólice atualizada em Março/2017.
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