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Κανόνες Συνδρομής Platinum της RCI
Αυτοί οι Κανόνες της συνδρομής Platinum της RCI (αυτοί οι «Κανόνες») συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν τους τρέχοντες όρους 
συνδρομής της RCI («Όροι συνδρομής») αναφορικά με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής της συνδρομής Weeks της RCI ή του Προγράμματος 
Ανταλλαγής της συνδρομής Points της RCI. Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται σε αυτούς τους Κανόνες θα έχουν 
την ίδια έννοια με αυτή που διατυπώνεται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

1. Γενικά
1.1.  Τα μέλη δύνανται να αναβαθμίσουν τη συνδρομή Points της RCI (η «Συνδρομή Points») ή τη συνδρομή Weeks της RCI (η «Συνδρομή

Weeks») σε συνδρομή Platinum της RCI (η «Συνδρομή Platinum») καταβάλλοντας το σχετικό κόστος της Συνδρομής Platinum, πλέον του 
κόστους συνδρομής. Ο όρος «Μέλος Platinum» σημαίνει το μέλος που έχει αγοράσει μια Συνδρομή Platinum. Κατά την αποκλειστική 
διακριτική ευχέρεια της RCI, τα μέλη της συνδρομής Points της RCI, τα οποία αναβαθμίζουν τη συνδρομή τους σε Συνδρομή Platinum 
μετά από την έναρξη της περιόδου συνδρομής τους όσον αφορά τη συνδρομή Weeks της RCI ή τη συνδρομή Points της RCI δύνανται 
να καταβάλουν ένα μικρότερο, αναλογικό κόστος, με βάση τον εναπομένοντα χρόνο της τρέχουσας περιόδου συνδρομής τους όσον 
αφορά τη συνδρομή Weeks της RCI ή τη συνδρομή Points της RCI. Η διάρκεια της Συνδρομής Platinum ενδεχομένως να μην είναι η ίδια 
με τη βασική διάρκεια της Συνδρομής Weeks ή Points. Αποτελεί ευθύνη του μέλους να διασφαλίσει ότι η βασική Συνδρομή Weeks ή 
Points δεν λήγει χωρίς να ανανεωθεί κατά τη διάρκεια της Συνδρομής Platinum.

1.2.  Τα Platinum μέλη δύνανται να ακυρώσουν την Platinum Συνδρομή τους οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από τη Συνδρομή Points ή 
Weeks που έχουν. Η RCI δύναται να ακυρώσει ή να διακόψει τη Συνδρομή Platinum οποιαδήποτε στιγμή. Η RCI δύναται να επιστρέψει 
στο Platinum μέλος τμήμα του κόστους Συνδρομής Platinum που έχει καταβληθεί, ανάλογα με το πότε γίνεται η ακύρωση.

1.3.  Ορισμένα προνόμια της Συνδρομής Platinum προσφέρονται από τρίτους.
1.4.  Ορισμένα προνόμια της Συνδρομής Platinum διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά.
1.5.  Η RCI μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να καταργήσει ή να αλλάξει τα προνόμια που 

παρέχονται στα πλαίσια της Συνδρομής Platinum.
1.6.  Η RCI μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Κανόνες οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, όπως 

παρατίθεται στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Συνδρομής.
1.7.  Η Συνδρομή Platinum και ορισμένα προνόμια της Συνδρομής Platinum διατίθενται μόνο σε ορισμένες χώρες. Εάν ένα μέλος αγοράσει 

τη Συνδρομή Platinum σε μια συγκεκριμένη χώρα και κατοικεί ή, στη συνέχεια, μετακομίζει σε άλλη χώρα όπου διατίθεται διαφορετική 
έκδοση της Συνδρομής Platinum, τα προνόμια της Συνδρομής Platinum που διατίθενται στο μέλος θα είναι μόνο εκείνα που διατίθενται 
στην δεύτερη χώρα. Εάν ένα μέλος αγοράσει τη Συνδρομή Platinum και κατοικεί ή, στη συνέχεια, μετακομίζει σε άλλη χώρα όπου δεν 
διατίθεται Συνδρομή Platinum, το μέλος δύναται να ακυρώσει τη Συνδρομή Platinum και, όταν ακυρωθεί, το μέλος θα λάβει επιστροφή 
του ποσού που καταβλήθηκε αναλογικά για τη Συνδρομή Platinum. Σε αυτή την περίπτωση, η βασική Συνδρομή Points ή Weeks (κατά 
περίπτωση) θα παραμείνει αμετάβλητη.

1.8  Η RCI δύναται, οποιαδήποτε στιγμή, να διατηρήσει το δικαιώμα να περιορίσει τον αριθμό επιβραβεύσεων που μπορεί να λάβει ένα μέλος 
σε ένα έτος συνδρομής.

2. Αναβαθμίσεις διαμερισμάτων
2.1.  Κατά το χρόνο που ένα Platinum μέλος ζητά να κάνει ανταλλαγή ή κράτηση των Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας Διακοπών (μια «Ανταλλαγή»),

το Platinum μέλος θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει αν το ίδιο αυτό Platinum μέλος θα ήθελε να λάβει αναβάθμιση διαμερίσματος 
σε περίπτωση που θα υπήρχε διαθέσιμο ένα κατάλληλο διαμέρισμα. Οι αναβαθμίσεις διαμερισμάτων δεν είναι εγγυημένες και θα 
παρέχονται κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας, με βάση την αρχική ημερομηνία επιβεβαίωσης της Ανταλλαγής.  Η RCI διατηρεί το 
δικαίωμα να μην προσφέρει αναβαθμίσεις διαμερισμάτων αναφορικά με ορισμένους τύπους συγκροτημάτων ή διαμερισμάτων (π.χ. 
συγκροτήματα «all inclusive»).  Οι αναβαθμίσεις διαμερισμάτων προσφέρονται μόνο σε εβδομαδιαία βάση και, εάν γίνεται ταυτόχρονη 
κράτηση πολλαπλών εβδομάδων, οι αναβαθμίσεις δύνανται να μη διατίθενται για όλες τις εβδομάδες.

2.2.  Εάν διατίθενται, η RCI θα παράσχει αναβάθμιση διαμερίσματος για τη σχετική Ανταλλαγή 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης 
(τσεκ ιν) της κράτησης και όχι νωρίτερα. Η RCI θα ειδοποιήσει τα Platinum μέλη για τη σχετική αναβάθμιση διαμερίσματος μέσω email 
ή ταχυδρομικώς.

2.3.  Οι αναβαθμίσεις διαμερισμάτων είναι διαμερίσματα που έχουν τουλάχιστον ένα επιπλέον υπνοδωμάτιο και τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος 
κουζίνας και αριθμό μπάνιων με το διαμέρισμα της επιβεβαιωμένης Ανταλλαγής.

2.4.  Για να λάβει το Platinum μέλος αναβάθμιση διαμερίσματος, πρέπει η σχετική Συνδρομή Platinum και σχετική βασική Συνδρομή Points ή 
Weeks να είναι ενημερωμένες και καταβεβλημένες πλήρως κατά το χρόνο διεκπεραίωσης της αναβάθμισης διαμερίσματος.

2.5.  Οι αναβαθμίσεις διαμερισμάτων διατίθενται μόνο για κανονικές Ανταλλαγές της συνδρομής Points της RCI και Ανταλλαγές της 
συνδρομής Weeks της RCI και δεν ισχύουν για οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των 
εξής: Ανταλλαγές στο δικό σας συγκρότημα, Έξτρα Διακοπές και Προσφορές της Τελευταίας Στιγμής.

2.6.  Δεν απαιτούνται επιπλέον Συναλλακτική Δύναμη Κατάθεσης (για τα μέλη της συνδρομής Weeks της RCI), πόντοι (για τα μέλη της 
συνδρομής Points της RCI) ή κόστη για να λάβει το Platinum μέλος αναβάθμιση διαμερίσματος, εκτός του επιπρόσθετου κόστους 
οροφοκομίας (housekeeping) ή άλλου κόστους ειδικού για το συγκεκριμένο συγκρότημα που μπορεί να ισχύουν, με βάση το αυξημένο 
μέγεθος διαμερίσματος, με τα οποία θα επιβαρυνθεί το Platinum μέλος.

2.7.  Το αναβαθμισμένο διαμέρισμα θα ισχύει για την ίδια ημερομηνία άφιξης (τσεκ ιν) και αναχώρησης (τσεκ άουτ) και το ίδιο συγκρότημα 
με αυτό της σχετικής Ανταλλαγής.

3. Επιβραβεύσεις μελών
3.1.  Τα Platinum μέλη θα λάβουν επιβραβεύσεις για τις ακόλουθες συναλλαγές στα ποσά που αναγράφονται παρακάτω:

Έξτρα Διακοπές ...................................................................................................................................................................24 €
Πιστοποιητικά φιλοξενούμενου .........................................................................................................................................18 €
Συνδυασμένες καταθέσεις (μόνο για τα μέλη του προγράμματος Weeks) ..................................................................18 €
Κρατήσεις μέσω συνεργαζόμενου παροχέα του προγράμματος Points (για τα μέλη του προγράμματος Points) .... 24 €
Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, οι Επιβραβεύσεις Μελών ισχύουν μόνο σε συναλλαγές για τις οποίες όντως καταβάλλεται κόστος 
συναλλαγής από το Platinum μέλος.

3.2.  Για να λάβει το Platinum μέλος Επιβράβευση, πρέπει η σχετική Συνδρομή Platinum και η σχετική βασική Συνδρομή Points ή Weeks 
να είναι ενημερωμένες και καταβεβλημένες πλήρως κατά το χρόνο διεκπεραίωσης της συναλλαγής.  Οι Επιβραβεύσεις Μελών  θα 
διεκπεραιώνονται και χορηγούνται υπό τη μορφή πίστωσης/κουπονιού, τα οποία θα καταχωρούνται στο λογαριασμό της RCI του 
Platinum μέλους μετά από την ημερομηνία αναχώρησης (τσεκ άουτ), εκτός εάν η συναλλαγή δεν σχετίζεται με επιβεβαίωση, και σε 
αυτή την περίπτωση η πίστωση θα καταχωριστεί μετά από τη συναλλαγή.  Και στις δύο περιπτώσεις, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια 
για να καταχωριστούν οι επιβραβεύσεις εντός 4 εργάσιμων ημερών.  Οι Επιβραβεύσεις Μελών μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το 
Platinum μέλος ως πίστωση έναντι μελλοντικών συναλλαγών της RCI (εκτός των συναλλαγών μέσω της RCI Travel). Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει οι πιστώσεις που λαμβάνει ένα Platinum μέλος από αυτό το πρόγραμμα να καταβληθούν απευθείας στο Platinum μέλος 
υπό τη μορφή μετρητών, επιταγής ή πιστωτικής κάρτας ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου πληρωμής. Τυχόν εναπομένοντα πιστωτικά 
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υπόλοιπα που λαμβάνονται από αυτό το πρόγραμμα και καταχωρίζονται στο λογαριασμό του Platinum μέλους κατά το χρόνο διακοπής 
της Συνδρομής Platinum από την RCI, είτε από την RCI είτε από το Platinum μέλος, θα λήξουν και δε θα τα δικαιούται πλέον το Platinum 
μέλος. Οι Επιβραβεύσεις Μελών θα χορηγούνται μόνο για Πιστοποιητικά Φιλοξενούμενου που σχετίζονται με Ανταλλαγές, Έξτρα 
Διακοπές ή Προσφορές της Τελευταίας Στιγμής. Οι Επιβραβεύσεις Μελών με Πιστοποιητικά Φιλοξενούμενου δεν θα χορηγηθούν για 
οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές.

3.3.  Οι Επιβραβεύσεις Μελών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πιστώσεις έναντι της ίδιας συναλλαγής για την οποία χορηγείται 
επιστροφή ποσού.

3.4.  Οι Επιβραβεύσεις Μελών δεν θα χορηγηθούν για τυχόν συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί ή απορριφθεί. Τυχόν Επιβραβεύσεις Μελών 
που έχουν πιστωθεί για συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί ή απορριφθεί θα αφαιρεθούν από το σχετικό λογαριασμό της RCI ή, εάν η 
Επιβράβευση Μέλους έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από το μέλος έναντι συναλλαγής, το σχετικό ποσό θα καταχωριστεί ως χρέωση στο 
λογαριασμό.

3.5.  Οι Επιβραβεύσεις Μελών δεν θα χορηγηθούν για οποιαδήποτε συναλλαγή για την οποία το Platinum μέλος δεν καταβάλλει το σχετικό 
κόστος συναλλαγής (για παράδειγμα, εάν παραβλεφθεί το κόστος).

3.6.  Η RCI μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τα είδη συναλλαγών για τις οποίες 
χορηγούνται Επιβραβεύσεις Μελών, καθώς και τα σχετικά ποσά Επιβράβευσης Μελών και μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των 
επιβραβεύσεων, τις οποίες μπορεί να λάβουν τα μέλη σε οποιαδήποτε μία περίοδο συνδρομής ή ημερολογιακού έτους.

4. Καταλύματα Προτεραιότητας Πρόσβασης
4.1.  Επιλεγμένα καταλύματα διακοπών που έχουν αποκτηθεί ειδικά για την περίπτωση («Καταλύματα Πρόσβασης Προτεραιότητας») θα

διατεθούν αποκλειστικά για Ανταλλαγές από Platinum μέλη πριν διατεθεί το κατάλυμα σε μέλη της συνδρομής Points και της συνδρομής 
Weeks, τα οποία δεν είναι Platinum μέλη.

4.2.  Για όλες τις ανταλλαγές Καταλυμάτων Πρόσβασης Προτεραιότητας ισχύουν τα κανονικά κόστη ανταλλαγής και οι όροι και 
προϋποθέσεις.

5. Προνόμια Platinum που παρέχονται από τρίτους
5.1.  Η RCI δεν εγγυάται την καταλληλότητα, ασφάλεια ή προστασία των προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων που σχετίζονται με τη Συνδρομή

Platinum. Αποτελεί ευθύνη του Platinum μέλους να ερευνά την ασφάλεια και την καταλληλότητα οποιασδήποτε δραστηριότητας, 
καθώς και τα προσόντα και την καταλληλότητα οποιουδήποτε συμβούλου, προμηθευτή ή παροχέα υπηρεσιών, και τα Platinum μέλη 
συμμετέχουν με δική τους ευθύνη. Η RCI αποποιείται ρητά τυχόν ρητή ή έμμεση εγγύηση ή ευθύνη σε σχέση τα εν λόγω προϊόντα και 
υπηρεσίες. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα και υπηρεσίες της συνδρομής Platinum της RCI που δημοσιεύονται από την RCI βασίζονται 
σε στοιχεία που έχουν ληφθεί από το σχετικό παροχέα υπηρεσιών. Η RCI δεν φέρει ευθύνη και δεν θα υπέχει ευθύνης για τυχόν 
ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της συνδρομής Platinum 
της RCI, τα οποία δεν παρέχονται απευθείας από την RCI.

5.2.  Επιπλέον όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν για οποιαδήποτε δραστηριότητα, υπηρεσία ή προϊόν καθορίζονται 
αποκλειστικά από τον προμηθευτή, σύμβουλο ή παροχέα υπηρεσιών και υπόκεινται σε αλλαγή κατά τη διακριτική ευχέρεια του παροχέα 
υπηρεσιών, συμβούλου ή προμηθευτή. Η RCI δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων και 
δε φέρει ευθύνη για την παροχή ανταλλακτικών προϊόντων ή υπηρεσιών στην περίπτωση που ένας τρίτος προμηθευτής αποσύρει τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες του από το πρόγραμμα.




