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PREU

CUM LAUDE ofereix tres tarifes pels seus cursos:

Tarifa ordinària

Tarifa bonificada
-Discapacitat reconeguda superior al 32% / Família nombrosa / Família monoparental /

Dones víctimes de violència de gènere / Víctimes de terrorisme / Persones aturades de llarga durada

Tarifa afiliats
-Persones afiliades al sindicat CSIF i que mantinguin la seva afiliació durant tot el curs-

El preu a pagar serà el resultant de la tarifa aplicable a cada persona, en 
funció de si te algun tipus de bonificació o no (la bonificació caldrà acreditar-la).
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Es podrà fer el pagament dels cursos de tres formes:

1. PAGAMENT EN UN TERMINI 

2. PAGAMENT EN DOS TERMINIS

3. PAGAMENT FINANÇAT (Únicament per pagaments superiors a 500 euros)
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1. PAGAMENT EN UN TERMINI 

Es podrà realitzar el pagament del curs en un 
termini, en el moment de la inscripció, amb un 
descompte del 5% de l’import total del curs, a 

descomptar de la tarifa aplicable.
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2. PAGAMENT EN DOS TERMINIS

Es podrà realitzar en dos terminis:

El primer pagament, del 50% del preu del curs, seria en el 
moment de la inscripció.

El segon pagament, de l’altre 50% del preu del curs, seria 
a entre l’1 i el 8 de febrer de 2023.
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3. PAGAMENT FINANÇAT

Es podrà fer el pagament finançat pel Banc Sabadell, a 0% 
d’interès, en diversos terminis, per pagaments superiors a         

500 euros: 

 3, 6, 9 o 12 terminis, en funció del que indica la publicitat del curs i a 
elecció de l’alumne/-a.

 Caldrà sol·licitar el pagament finançat en el moment de trametre la fitxa 
d’alumne/-a.

 Una vegada enviada la fitxa d’alumne/-a, Banc Sabadell es posarà en 
contacte amb vosaltres per correu electrònic per completar el 

finançament del curs.
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