Sposoby finansowania kursu w Coders Lab

Odkoduj swoją moc

Spis treści

SPOSOBY FINANSOWANIA W CODERS LAB
Płatność jednorazowa

3

Raty Coders Lab

3

Raty 0%

4

Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (PARP)

5

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

5

Finansowanie dla obcokrajowców

6

O CODERS LAB
O nas

7

Kontakt

8

Jak mogę sfinansować naukę?
1. Płatność ze środków własnych
– Jednorazowa płatność
– Raty Coders Lab

2. Płatność ratalna
– Raty 0% (z możliwością odroczenia i urlopu od spłaty)
– Raty niskooprocentowane

3. Płatność ze środków zewnętrznych
– Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (PARP)
– Dofinansowanie z Urzędu Pracy

4. Finansowanie dla obcokrajowców

Płatność ze środków własnych
Jednorazowa płatność
Zapłać całą cenę kursu za jednym razem, bez żadnych opłat i dodatkowych formalności.
W razie rezygnacji zwracamy nadpłacone środki.
Możesz opłacić kurs za pomocą jednorazowego przelewu tradycyjnego lub za pomocą PayU w naszym sklepie.

Przykładowy harmonogram płatności dla kursu
Java Developer w Pakiecie Profesjonalnym:

Jakie warunki muszę spełnić?
– Żadnych :)

12 900 zł – jednorazowa płatność

Raty Coders Lab
Bez oprocentowania i udziału instytucji finansowych. Bez dodatkowych kosztów i formalności.
Możliwość rezygnacji z kursu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Płatność za bloki
Najchętniej wybierana forma płatności. Dzielimy ją na kilka części. Wpłacasz środki przed przystąpieniem do kolejnego
etapu kursu. Dokładny podział kwot oraz termin płatności są zależne od konkretnego kursu oraz pakietu, który
wybierzesz.
Przykładowy harmonogram płatności dla kursu
JavaScript Developer w Pakiecie Profesjonalnym:
2 300 zł – opłata rezerwacyjna, w terminie 7 dni od
podpisania umowy
4 300 zł – na 3 tygodnie przed rozpoczęciem I bloku
3 300 zł – przed rozpoczęciem II bloku
3 000 zł – przed rozpoczęciem III bloku

Jakie warunki muszę spełnić?
– Ukończone 18 lat
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Płatność ratalna
Raty 0%
Możliwość rozłożenia płatności na niskie raty bez oprocentowania.
Minimum formalności. Możliwość rezygnacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Raty PayU 0%
Podczas płatności w naszym sklepie możesz skorzystać z rat PayU. Cały proces zamkniesz nawet w 15 minut. Raty dotyczą
całego kosztu kursu i są nieoprocentowane. Płatność za kurs możesz podzielić na 3, 5, 6 lub 10 rat.
Ta forma płatności nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
Szczegółowe informacje dotyczące wysokości rat znajdziesz na stronie konkretnego kursu, który Cię interesuje. W polu
„rodzaj płatności” wybierz opcję „Raty PayU 0%” i sprawdź, jak wygląda spłata rat.
Przykładowy harmonogram płatności dla kursu
JavaScript Developer w Pakiecie Profesjonalnym:
3 raty = 4 300 zł miesięcznie
5 rat = 2 580 zł miesięcznie
6 rat = 2 150 zł miesięcznie
10 rat = 1 290 zł miesięcznie

Jakie warunki muszę spełnić?
– Ukończone 18 lat
– Posiadanie polskiego obywatelstwa
– Konto w polskim banku

Raty 0% w banku Santander
Z możliwością odroczenia i urlopu od spłaty. Masz możliwość skorzystania z 0% rat Santander, które pozwalają na
odroczenie pierwszej płatności nawet o 3 miesiące. Maksymalna kwota, która podlega odroczeniu to 10 000 zł (jeżeli
kurs jest droższy, możesz dopłacić brakującą różnicę). Pożyczkę możesz rozłożyć na 10, 20, 30 lub 40 rat.

Przykładowy harmonogram płatności dla kursu
JavaScript Developer w Pakiecie Profesjonalnym:
20 rat = 595 zł miesięcznie
30 rat = 397 zł miesięcznie
40 rat = 298 zł miesięcznie

Jakie warunki muszę spełnić?
– Ukończone 18 lat
– Posiadanie polskiego obywatelstwa
– Konto w polskim banku
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Płatność ze środków zewnętrznych
Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (PARP)
– Dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm oraz ich pracowników, samozatrudnionych i osób indywidualnych.
– Należy zgłosić się około 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem kursu.
– Każde województwo ma swojego Operatora, który rozdziela dofinansowanie w danym regionie.
– Dofinansowanie obejmuje od 50% do 80% ceny wybranego kursu.
Województwa mazowieckie i pomorskie są wyłączone z dofinansowań z Bazy Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy
– Dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
– Zgłoś się około 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.
– Wysokość dofinansowania zależy od Twojego Urzędu Pracy (maksymalnie do 100% dofinansowania).
– We wniosku musisz uzasadnić, dlaczego starasz się o dofinansowanie.
– Obcokrajowiec też może starać się o dofinansowanie ze środków Urzędu Pracy ale ma przebywać na
terytorium Polski legalnie i ma być zarejestrowany w urzędzie jako osoba bezrobotna.
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Jestem obcokrajowcem, w jakim banku mogę wziąć kredyt?
Warunki przyznania kredytów różnią się w zależności od tego, czy cudzoziemiec jest obywatelem kraju UE, czy nie. Jeżeli
jest, to zgodnie z dyrektywami Unii (2014/92/UE), ma taki sam dostęp do oferty banku jak Polak.
Ubiegający się o kredyt cudzoziemiec powinien złożyć następujące dokumenty:
– kartę stałego pobytu lub zezwolenia na pobyt
czasowy,

– meldunek na terenie RP,
– PESEL (opcjonalnie),

– ważny paszport i wizę,

– raport kredytowy z kraju, z którego pochodzi
obcokrajowiec (opcjonalnie),

– umowę o pracę (lub zlecenie, o dzieło) bądź
zaświadczenie od pracodawcy, które będzie
potwierdzało legalne zatrudnienie obcokrajowca
na terenie Polski,

– wniosek kredytowy.

Pobyt czasowy jest opcją mniej korzystną z punktu widzenia kredytu. Najlepiej, jeśli wnioskodawca udowodni, że
przebywa na terenie Polski przynajmniej od roku. Wiele zależy też od kwoty kredytu i okresu spłaty. Bank będzie badał
również dochody – ich wysokość i regularność.
Ważne jest także to, jaki rodzaj umowy wiąże cudzoziemca z pracodawcą. Najlepiej traktowane są oczywiście umowy
o pracę na czas nieokreślony.
Numer PESEL nadawany jest zawsze w trakcie meldowania obcokrajowca w Polsce. Wystarczy, że zameldujesz się na
pobyt stały bądź czasowy, a bez problemu uzyskasz dokument.
Dla każdej instytucji bankowej udzielającej kredytów niezwykle istotne jest oczywiście dogłębne zweryfikowanie
historii kredytowej klienta oraz jego zdolności kredytowej. Osoby bez polskiego obywatelstwa od początku pobytu na
terenie naszego kraju powinny budować swoją historię kredytową. Jednym z najlepszych i najprostszych sposobów jest
założenie konta w banku. Rachunek bankowy każdy obcokrajowiec może założyć bez żadnych przeszkód w dowolnie
wybranym banku.
Często banki nie robią specjalnej oferty dla obcokrajowców. Z ich kredytów mogą korzystać zarówno Polacy, jak
i obywatele innych państw. Są również banki, które dokładnie określają, iż mają w swojej ofercie specjalne kredyty dla
cudzoziemców i omawiają ich charakterystykę. W dzisiejszych czasach obcokrajowcy mają nawet szansę na uzyskanie
kredytu hipotecznego.
Kalkulator kredytu dla obcokrajowca (przykłady kredytów w różnych bankach)

Mistrzowski kredyt
gotówkowy

Pożyczka internetowa

Mistrzowski kredyt
gotówkowy

9,36%

7,19%

497,51 PLN

10,07% 7,20%

480,78 PLN

12,38% 7,20%

524,01 PLN

RRSO

OPROCENTOWANIE

RATA MIESIĘCZNA

RRSO

RATA MIESIĘCZNA

RRSO

RATA MIESIĘCZNA

Pożyczka internetowa

OPROCENTOWANIE

Pożyczka internetowa

14,56% 7,19%

538,48 PLN

9,36%

7,20%

543,24 PLN

RRSO

RATA MIESIĘCZNA

RRSO

OPROCENTOWANIE

RATA MIESIĘCZNA

OPROCENTOWANIE

OPROCENTOWANIE

Jeśli interesujesz się
pożyczką lub innymi formami
dofinansowania – napisz do nas.
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Jesteśmy największą1
w Polsce szkołą IT.
Jesteśmy nowoczesną szkołą IT umożliwiającą szybką zmianę zawodu oraz efektywne poszerzanie
kompetencji cyfrowych. Organizujemy zarówno intensywne kursy programowania webowego, jak
i te przygotowujące do zawodu testera, specjalisty SEO oraz poszerzające wiedzę z obszaru analizy
danych. Prowadzimy kursy w formie stacjonarnej i online (na żywo w Wirtualnej Klasie) w trybie
dziennym, weekendowym i wieczorowym.
Jako jedyni na polskim rynku monitorujemy postępy kursantów w trakcie całego procesu nauczania
(projekty na zajęciach, egzaminy, projekt końcowy). Dzięki temu nasze dyplomy są uznawane wśród
przedstawicieli branży informatycznej.

5 lokalizacji

9 lat na rynku

+250 wykładowców

+9 000 absolwentów

1

Absolutny lider branży. Pierwsza i największa szkoła IT w Polsce, której status potwierdza także magazyn Forbes.
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Kontakt
Nie wiesz, który typ finansowania wybrać? Skontaktuj się z nami!
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, które pojawiły się w Twojej głowie. Nie trać czasu i skontaktuj się z nami.

Podczas rozmowy z doradcą dowiesz się:


jakie sposoby finansowania masz do wyboru,


która z metod najbardziej pasuje do Twojej sytuacji,



jak załatwić formalności związane z finansowaniem kursu.

Warszawa
882 064 088
warszawa@coderslab.pl

Poznań

Wrocław

666 406 518

602 485 491

poznan@coderslab.pl

wroclaw@coderslab.pl

Kraków

Katowice

664 179 762

668 639 728

krakow@coderslab.pl

katowice@coderslab.pl

Nasz kurs możesz kupić także
bezpośrednio w sklepie:

sklep.coderslab.pl

