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ĐIỀU KHOẢN
1. Học phí không bao gồm: Phí đăng ký thi với CFA Institute, máy tính tài chính, tài liệu giáo trình
(AFTC chỉ phát miễn phí cuốn Concept maps – giáo trình giảng dạy CFA do AFTC biên soạn)
2. Lịch học là lịch dự kiến, AFTC có quyền điều chỉnh thời gian học so với lịch dự kiến.
3. Mức chiết khấu căn cứ vào thời điểm đóng phí mà không căn cứ vào thời điểm gửi đăng ký khóa
học.
4. Điều khoản bảo lưu và hoàn trả học phí: Trong trường hợp hãn hữu, vì những lý do đặc biệt được
AFTC chấp nhận, học viên có thể bảo lưu học phí tối đa một năm hoặc quyết định hủy khóa học và
được hoàn trả 75% học phí đã nộp, với điều kiện việc này phải được quyết định và thông báo tới
AFTC chậm nhất hai tuần trước khai giảng khóa học. Sau thời hạn này, AFTC sẽ không giải quyết
bảo lưu hay hoàn trả học phí.
Trong trường hợp bảo lưu, học viên phải đóng thêm phí chênh lệch, nếu có, giữa học phí mới (không
áp dụng chiết khấu) và học phí cũ khi học lại. Nếu sau thời gian bảo lưu học viên quyết định không
học thì quyết định này phải được thông báo tới AFTC một tháng trước khi thời hạn bảo lưu kết thúc.
AFTC sẽ hoàn trả 50% học phí đã nộp. Nếu quá thời hạn này, học viên sẽ bị hủy đăng ký khóa học
và không được hoàn trả học phí.
5. Trong bất kỳ trường hợp nào, học viên không được chuyển nhượng học phí cho người khác
6. Vì bất kỳ lý do gì xuất phát từ phía học viên mà học viên không tham gia đầy đủ giờ học trên lớp,
AFTC không có trách nhiệm cung cấp lại những giờ học đó. Trong trường hợp học viên muốn tham
gia học lại những giờ học đó vào khóa sau thì phải đóng phí theo quy định hiện hành của AFTC.
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản trên khi đăng ký khóa học tại AFTC.
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