
A aquisição de um intercâmbio determina um ponto de referência
em sua vida e deve ser feito com cuidado e com uma verdadeira
relação de confiança.

Leve em consideração este material durante a sua pesquisa e trocas
de informações com sua agência.

É claro que quando temos chance

de comprar algo em promoção ou com

uma condição especial é muito melhor.

A real é que pechincha, parcelamento e claro uma promoção nos atraem muito em

qualquer lugar do mundo, porém, é justamente nesta hora que precisamos conhecer

muito bem o que e de quem estamos comprando.

Para que você não caia numa roubada, nós preparamos 10 situações que devem ser

investigadas antes de sair por aí aproveitando a maré de preços baixos dos intercâmbios.

Vamos a elas:

Conclusão

Uma iniciativa

Pagar direto na escola sem garantia
de um mediador no Brasil
Muitas agências virtuais alegam não atender fisicamente  porque estão fora do Brasil  e por essa razão te dão

o “privilégio” de pagar direto à escola.

Esta pratica tem muitos riscos: ( como a remessa e as taxas individuais caríssimas ) e o maior risco que é não ter

uma empresa no Brasil , e no caso de um reembolso seu contrato estará em inglês,  não podendo ser tramitado

no Brasil.

A dica: se você pagar e precisar reembolsar, não terá um intermediador para receber e repassar as condições sobre

as regras do nosso país. Exija sempre um contrato em português.

A regra de pagamento no exterior é muito clara – o que é bom custa mais caro. O que ocorre é que muitas vezes

você não precisa da melhor escola, ou da melhor localização, ou do professor mais condecorado.

A escola mais barata não tem como ser a melhor mas pode atender perfeitamente o sua necessidade de pagar

o menor preço possível... O que não vai ser legal é se você estiver pensando que comprou a melhor escola de todos

os tempos e chegar lá e descobrir que está em uma salinha lotada e não tão brilhante quanto gostaria...

A dica é: dimensione e compare com alguma universidade da sua cidade.

Exemplo: Se estiver em São Paulo pode dizer – Esta escola parece com a FGV ou com a Uniesquina?

Escolas que cobram muito abaixo das outras

O que você compra na hora que paga um intercâmbio é basicamente a vaga da escola. Enquanto você não tem

escola, não existe porque pagar pelo intercâmbio. 

Se você já estiver pagando pelos serviços, peça o contrato e entenda o pagamento. Pagar taxa de matrícula

ou curso sem definição não faz o menor sentido.

Querer que o estudante pague antes de definir
qual escola

As escolas, acomodações, passagens aéreas vendidas entre as agências são sempre

as mesmas... Quando uma agência oferece uma escola e a outra oferece outra, pode ter

muito do que o atendimento entendeu da sua proposta de viagem, mas se uma agência

oferece uma escola que nenhuma outra conhecer a escola ofertada, fique atento! 

A dica é: sempre entrar no site e nas mídias sociais da escola e veja opinião de mais de uma agência e outros

intercambistas que já estiveram na escola ofertada.

Comprar escolas totalmente
desconhecidas de outras agências

A taxa de matrícula das escolas por exemplo é obrigatória, é ela que garante

que uma vaga foi reservada ao aluno no curso desejado. 

A não cobrança de taxas é um indício de que se a agência não está preocupada

nem em garantir a vaga, muito menos com um acompanhamento e suporte

personalizado de todo seu projeto do início ao fim da viagem como é o papel

de uma agência séria.

Minha agência não cobra taxa

Quem compra um intercâmbio de forma comum precisa dar um valor de entrada e garante o processo de matrícula.

Quando a agência oferece alguma promoção de compra sem valor monetário, ela não terá o contrato imediato

(por não ter tido nenhuma troca financeira) ou segurança de um contrato e a garantia de vaga por parte da escola.

Compre agora e pague depois

As associações existem com o objetivo de organizar e regulamentar determinado segmento no mercado. 

Para a Oceania a associação de grande representatividade que une agências, escolas e órgãos governamentais

é a Abraseeio. 

Fazendo sua compra em uma empresa que esteja associada você tem a garantia que aquela empresa é séria

e validada por outras empresas do mesmo setor.

Agências não associadas à Abraseeio

Pelos mesmos motivos do “PAGAR DIRETO NA ESCOLA” agências podem usar estes argumentos

para não oferecer contrato que é a peça fundamental em uma relação empresarial. 

E o que torna segura e saudável sua negociação.

(principalmente por se tratar de uma contratação no exterior e sem as condições aplicadas nas leis do Brasil).

Não precisa de contrato

   Em meio a fase de pandemia, alguma agências podem solicitar o pagamento integral do curso, porém,

        se a sua intenção não é viajar logo (até porque muitas fronteiras estão ainda fechadas) ou se você não

   for aplicar o visto e precisar de um documento de quitação, não faz muito sentido ter que quitar agora.

        Se acontecer um problema maior e seu dinheiro estiver na mão da escola, você está resguardado

        pelo governo local, mas quando está na mão da agência isso pode ser um risco.

     A dica é: sempre que for feita a quitação de um curso, peça o comprovante de pagamento da escola.

       Isso pode demorar até 10 dias mas se não tiver o comprovante pode ser sinal que sua escola não está

  de fato quitada. 

Exigir quitação do curso imediata

Os 10 maiores cuidados
ao comprar um intercâmbio
na pandemia.

No intercâmbio existe uma manobra que algumas agências usam que parece

ser muito legal mas lá na frente, vira uma cilada.

Como você paga inicialmente um percentual do seu intercâmbio, muitas

agências jogam o valor da entrada como se fosse um dólar abaixo do mercado mas

quando você vai quitar o curso, o valor do dólar aumenta muito para compensar a perda

que fizeram na primeira parte do pagamento. 

A dica é: sempre que você tiver uma oferta de dólar muito baixo para o primeiro pagamento pergunte

se seu saldo em aberto ficará em dólar ou real.

Se for em dólar, valide de que forma será feita a cotação da quitação!

Câmbio muito abaixo do normal


