Termos e Condições – IELTS - Preço Especial – Belo Horizonte/MG (“MG”) e Porto
Alegre/RS (“RS”)

1. Essa promoção é válida somente para a realização de testes IELTS nas cidades de
Belo Horizonte – MG, e Porto Alegre - RS.
2. O preço especial será aplicável para aqueles que realizarem a inscrição para
realização até as 23:59 do dia 10 de dezembro de 2022 e para provas realizadas até
dia 17 de dezembro de 2022.
3. Pedidos de cancelamento da inscrição devem ser encaminhados para o e-mail
ielts@britishcouncil.org.br. As regras para reembolso no caso de desistência voluntária
do candidato serão as seguintes:

15 dias ou mais
antes da prova (o
dia do teste não
é contado)

Se você cancelar a sua inscrição no IELTS com 15 dias de antecedênci a
ou mais da data da realização da prova, receberá um reembolso de 75%
do valor total da taxa de inscrição.

Entre 3 e 14 dias
antes da data da
prova (o dia do
teste não é
contado)

Se você cancelar sua inscrição no teste IELTS com antecedência entre 14 e 3
dias do teste (o dia do teste não é contado), você receberá um reembolso de
50% da taxa total do teste.

Nos 3 dias
anteriores a prova
(o dia do teste
não é contado)

Se você cancelar a sua inscrição no IELTS nos 3 dias corridos anteriores à
realização da prova, não haverá reembolso.

No dia da prova
ou após a
realização da
mesma.

Se você cancelar a sua inscrição no IELTS no dia do teste ou depois de ele
ser realizado, não haverá reembolso.

No caso de não comparecimento ao exame em decorrência de doença grave ou contagiosa,
somente será reembolsado em 75% do valor pago o Candidato que apresentar, por e-mail
dentro de até cinco (5) dias corridos após a data da realização do exame, atestado médico,
acompanhado de prontuário, que comprove doença grave e/ou contagiosa e que justifique
o não comparecimento à prova. Não serão considerados como de "doenças graves” casos de
exames médicos pré-agendados ou exames médicos em geral, casos odontológicos,
consultas pré-agendadas, dentre outros. A avaliação e decisão final são de responsabilidade
da gerência de exames do British Council e não serão revistas nem alteradas. O atestado
original deverá também ser submetido ao British Council via e-mail para que seja
iniciado o processo de reembolso, que somente será liberado após análise e aprovação do
documento.
4. Caso o candidato queira alterar a data ou a localidade do exame para período ou cidade
diferente daqueles indicados nos itens 1 e 2 destes termos e condições, deverá efetuar o
pagamento da diferença entre o preço especial e o preço normalmente praticado.
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5. Esta promoção de condições especiais é válida apenas no período indicado e somente
poderá ser prorrogada a exclusivo critério do British Council.
6.
As
regras
dos
Termos
e
Condições
Gerais
https://www.britishcouncil.org.br/exame/ielts/termos-condicoes também são aplicáveis a
esta promoção com relação a todos os temas que não estão tratados especificamente nestes
Termos e Condições – Preço Especial.
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