Gwarancja Sukcesu First Intuition (Polska) - zasady
Wierzymy, że nasze metody nauczania są niezwykle skuteczne. Z tego powodu jeśli nie zdasz
egzaminu po uczestnictwie w naszym pełnym szkoleniu stacjonarnym, Online FI Go LIVE lub
Online FI Go, będziesz mieć możliwość uczestniczenia w kolejnym porównywalnym szkoleniu
zupełnie za darmo. Nie oznacza to, że zapłacimy za Twój egzamin poprawkowy, ale
nieodpłatnie przygotujemy Cię ponownie do jego zdania. Jeśli trzeba będzie, to nawet
wielokrotnie, aż zdasz.
Szczegółowe wymagania dla poszczególnych przedmiotów:
Szkolenia do przedmiotów ACCA F1, F2, F3, F4
Osoby, które:




wzięły udział w całym szkoleniu online:
o

we wszystkich webinariach FI Go LIVE

o

lub obejrzały wszystkie nagrane wykłady szkolenia online FI Go,

rozwiązały egzamin próbny online Mock Exam w warunkach zbliżonych do
egzaminacyjnych (długość trwania egzaminu oraz nieprzerwane rozwiązywanie zadań)
osiągając co najmniej 50% punktów w pierwszym podejściu,



podeszły do prawdziwego egzaminu ACCA w przeciągu maksymalnie 1 miesiąca od
zakończenia kursu w First Intuition

mogą ponownie uczestniczyć w szkoleniu do tego samego przedmiotu w wersji FI Go LIVE
albo FI Go, w zależności, z jakiej wersji szkolenia wcześniej korzystały.
Szkolenia do przedmiotów ACCA F5, F7, F8, F9, P1, P2, P3, P4, P5, P7
Osoby, które:


wzięły udział w całym szkoleniu (części tuition + revision)
o

internetowo-stacjonarnym (tuition FI Go LIVE + revision stacjonarne)

o

lub wszystkich webinariach FI Go LIVE

o

lub obejrzały wszystkie nagrane wykłady szkolenia online FI Go,



nie podchodziły do więcej niż 3 egzaminów w danej sesji,



rozwiązały egzamin próbny Mock Exam w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych
(długość trwania egzaminu oraz nieprzerwane rozwiązywanie zadań) oraz odesłały
rozwiązany Mock Exam do sprawdzenia najpóźniej 14 dni przed początkiem tygodnia,
w którym jest sesja egzaminacyjna,



uzyskały co najmniej 40% punktów na egzaminie próbnym Mock Exam oraz co
najmniej 40% na prawdziwym egzaminie ACCA,

mogą ponownie uczestniczyć w szkoleniu do tego samego przedmiotu w wersji FI Go LIVE
albo FI Go, w zależności, z jakiej wersji szkolenia wcześniej korzystały.
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Szkolenia do przedmiotów CIMA Certificate (BA1, BA2, BA3, BA4)
Osoby które:




wzięły udział w całym szkoleniu online:
o

we wszystkich webinariach FI Go LIVE

o

lub obejrzały wszystkie nagrane wykłady szkolenia online FI Go,

rozwiązały 2 egzaminy próbne online Mock Exam w warunkach zbliżonych do
egzaminacyjnych (długość trwania egzaminu oraz nieprzerwane rozwiązywanie zadań)
osiągając co najmniej 50% punktów w pierwszym podejściu,



podeszły do prawdziwego egzaminu CIMA w przeciągu maksymalnie 1 miesiąca od
zakończenia kursu w First Intuition

mogą ponownie uczestniczyć w szkoleniu do tego samego przedmiotu w wersji FI Go LIVE
albo FI Go, w zależności, z jakiej wersji szkolenia wcześniej korzystały.
Szkolenia do głównych przedmiotów CIMA (E1, P1, F1, E2, P2, F2, E3, P3, F3)
Osoby które:




wzięły udział w całym szkoleniu online:
o

we wszystkich webinariach FI Go LIVE

o

lub obejrzały wszystkie nagrane wykłady szkolenia online FI Go,

rozwiązały 2 egzaminy próbne online Mock Exam w warunkach zbliżonych do
egzaminacyjnych (długość trwania egzaminu oraz nieprzerwane rozwiązywanie zadań)
osiągając co najmniej 60% punktów w pierwszym podejściu,



podeszły do prawdziwego egzaminu CIMA w przeciągu maksymalnie 2 miesięcy od
zakończenia kursu w First Intuition

mogą ponownie uczestniczyć w szkoleniu do tego samego przedmiotu w wersji FI Go LIVE
albo FI Go, w zależności, z jakiej wersji szkolenia wcześniej korzystały.
Szkolenia do case study CIMA (ICS 1, ICS 2, ICS 3)
Osoby które:




wzięły udział w całym szkoleniu:
o

stacjonarnym + moduły online Mock

o

lub we wszystkich webinariach FI Go LIVE + moduły online Mock

o

lub obejrzały wszystkie nagrane wykłady online FI Go + moduły online Mock

rozwiązały przed ostatecznym wyznaczonym terminem 3 egzaminy próbne online
Mock Exam osiągając w każdym co najmniej 50% punktów w pierwszym podejściu,



podeszły do tego samego egzaminu case study CIMA, do którego kurs w First
Intuition ich przygotowywał i uzyskały co najmniej 50% punktów.

mogą ponownie uczestniczyć w szkoleniu FI Go LIVE albo FI Go, w zależności, z jakiej wersji
szkolenia wcześniej korzystały. Powtórka szkolenia stacjonarnego jedynie w wersji FI Go LIVE.
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Zasady dokonywania zgłoszeń w ramach Gwarancji Sukcesu First Intuition (Polska):
1. Nieobecność na egzaminie nie jest podstawą do skorzystania z Gwarancji Sukcesu.
2. Z gwarancji sukcesu należy skorzystać poprzez zgłoszenie na adres e-mail:
biuro@firstintuition.pl ze wskazaniem egzaminowanego przedmiotu i wersji szkolenia,
którego zgłoszenie dotyczy. Zgłoszenie takie musi zostać przesłane w ciągu 6
miesięcy od daty egzaminu, którego dane zgłoszenie dotyczy.
3. Ubiegając się o ponowne szkolenie gratis, Klienci muszą okazać swój wynik
niezdanego egzaminu do wglądu dla First Intuition (Polska), przesyłając taki
dokument w postaci skanu na adres email: biuro@firstintuition.pl
4. Gwarancja Sukcesu nie może być przeniesiona na szkolenie do innego przedmiotu, niż
oryginalne szkolenie, z którego Klient skorzystał.
5. Gwarancja Sukcesu nie może być przeniesiona na inną osobę.
6. Gwarancja Sukcesu nie jest wymienna na gotówką ani inną alternatywną usługę.
7. Nieodpłatne szkolenie w ramach Gwarancji Sukcesu zostanie zaoferowane w
najbliższym dostępnym terminie.
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