Szanowny Panie Redaktorze,

W odniesieniu do poniższej korespondencji pragniemy wskazać, że Pani Kozieł, która była naszą Słuchaczką, złożyła w lipcu 2014 r. oświadczenie o rezygnacji z kursu językowego, wskutek czego zawarte przez nią w styczniu 2014 r. umowy świadczenia kursu języka angielskiego zostały rozwiązane. Słuchaczka zaakceptowała rozliczenie, które zostało dokonane zgodnie z zawartymi umowami na kurs oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Otrzymała także zwrot środków. Rozliczenie nie było kwestionowane. Nie została złożona reklamacje ani odwołanie.
Każda osoba, która zawiera z nami umowę świadczenia kursu językowego ma możliwość wyboru najdogodniejszej dla siebie formy płatności, co bezpośrednio wynika z treści takiej umowy. Należy mieć na uwadze, że umowa świadczenia kursu językowego i umowa kredytu to dwa odrębne dokumenty, które aby mogły skutecznie zostać zawarte wymagają zgody obu stron potwierdzonych własnoręcznym podpisem. Podpisy takie zostały złożone przez Słuchaczkę.
Osoba, która podejmie decyzję o finansowaniu kursu za pomocą kredytu konsumenckiego składa samodzielnie i dobrowolnie oświadczenie m.in. o wysokości uzyskiwanych dochodów i ich źródła, okresu zatrudnienia, posiadanych zobowiązań finansowych. Składając takie oświadczenie każda osoba jest informowana o obowiązku podania prawdziwych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej stosownie do art. 297 § 1 Kodeksu karnego, co zresztą znajduje potwierdzenie w treści składanego oświadczenia. Odstąpienie od umowy kredytu zawartej z Bankiem jest możliwe w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, co wynika z treści każdej umowy kredytu. Taka procedura miała miejsce także w przypadku Pani Kozieł, która podjęła decyzję o zawarciu umów kredytu w celu finansowania zarówno swojego kursu językowego jak i partnera.
Dokumentacja dotycząca kursu oraz zawartych umów kredytu została prawidłowo podpisana przez Słuchaczkę i jeden egzemplarz każdego z dokumentów został jej przekazany.
Wierzymy, że powyższe wyjaśnienia są jasne i wyczerpujące. W razie jakichkolwiek dalszych pytań uprzejmie prosimy o kontakt na adres email: dnieroda@lsp.edu.pl.
Z poważaniem,

Dorota Nieroda
Marketing Manager Speak Up

LEARNING SYSTEMS POLAND S.A.
Siedziba:
Al. Solidarności 117
00-140 Warszawa
Biuro:
Al. Jerozolimskie 123A (Millenium Plaza)
02-017 Warszawa

