ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CFA
(Hạn cuối áp dụng ưu đãi: 15/04/2021)
KHÓA HỌC CFA
Giảng viên: Việt Nam & Quốc Tế

HỌC PHÍ
(1000đ)

Ưu đãi học phí trước
15/04 (1000đ)

LEVEL I
(Kì Khai giảng 05/2021 –
Kỳ thi 112021)

-

Học phần lý thuyết & ôn tập
Toàn bộ tài liệu khóa học
3 bài thi thử
Thêm 3 ngày intensive revision với giảng
viên nước ngoài

24.900

19.900

LEVEL II
(Kì Khai giảng 05/2021 –
Kỳ thi 11/2021)

-

Học phần lý thuyết & ôn tập
Toàn bộ tài liệu khóa học
3 bài thi thử

19.900

16.900

LEVEL III
(Kì Khai giảng 06/2021 –
Kỳ thi 11/2021)

-

Học phần lý thuyết & ôn tập
Toàn bộ tài liệu khóa học
3 bài thi thử

19.900

16.900

Ưu đãi học phí khi đăng ký theo Combo
Combo CFA

Học phí gốc (1000đ)

Học phí ưu đãi khi đăng ký trước
15/04 (1000đ)

Combo Level I & II

44.800

28.900

Combo Level II & III

39.800

23.900

Combo 3 Levels

64.700

38.000

Nhận ngay bộ quà du lịch trị
giá 1.500.000đ khi đăng ký
trước 15.04
Nhận ngay máy tính tài chính
BA II Plus trị giá 1.300.000đ
khi đăng ký Combo

ƯU ĐÃI THÊM TỪ HỌC PHÍ TRÊN
1.
2.

Học lại, thi lại (resit): Học viên FTMS: 70% (đối với học viên FTMS)
và 50% (đối với học viên khác)
0% lãi suất trả góp trực tiếp qua ngân hàng

ĐIỀU KHOẢN
1.
2.
3.
4.

Đăng ký ban đầu và đăng ký thi với Hiệp hội CFA là trách nhiệm của học viên (vui lòng liên hệ với FTMS để được hỗ trợ)
Học viên có thể đăng ký học toàn bộ khóa học hoặc lựa chọn các môn học
Học viên không được hoàn trả học phí sau khi đã đăng ký học và nộp học phí
FTMS có quyền điều chỉnh nội dung và cấu trúc chương trình dạy, thời gian học so với lịch dự kiến, giảng viên của khóa học
trong trường hợp cần thiết

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………Ngày sinh: ………………………………………………….
Công ty:………………………………………………………………………………………………………………………………………… MST:………………………………………………………….
Địa chỉ công ty (nếu có):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Số điện thoại (công ty):…………………………………………….Fax:……………………………………………………………..Di động: ……………………………………………………
Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………..Điện thoại: ………………………………………………..
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Địa chỉ nhận tài liệu

 Gửi về công ty

 Gửi về nhà

Hóa đơn VAT:

 Cá nhân

 Công ty (vui lòng điền thông tin xuất hóa đơn đầy đủ)

Chữ ký học viên _____________________________________________________

 Lấy tại FTMS Hà Nội

Ngày: __________________________________________

