TERMOS DE USO / RESTRIÇÕES
O QUE VOCÊ DEVE SABER
Bem-Vindo ao site na Internet (o “Site”) da RCI, LLC. (originalmente denominada como Resort
Condominiums International, LLC), sucursais, filiais e/ou subsidiárias (denominados em seu
conjunto como “RCI”). A finalidade deste Site na Internet é facilitar-lhes um acesso à rede mais
completa de produtos e serviços relativos ao Intercâmbio de Férias, assim como a enlaces
relacionados para satisfazer suas necessidades. Por favor, leia cuidadosamente nossos termos de
uso, restrições e avisos aqui contidos (os “Termos”), antes de continuar com o uso deste Site.
Esses Termos regulam o uso do Site e se aplicam a todo o tráfego de visitantes do mesmo. Ao
acessar ou utilizar o Site, você concorda e aceita, expressamente, com os presentes Termos. Os
Termos têm o propósito de proteger a todos nossos visitantes, e o uso do Site significa seu aceite
aos Termos. CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO COM ESSES TERMOS, NÃO FAÇA USO DO
SITE.
De acordo com os nossos objetivos, o Site lhe permitirá ter acesso a muitas outras websites, as
quais podem estar ou não associados ao Site e/ou RCI e podem ter termos de uso diferentes ou
conter termos adicionais aos termos aqui especificados. O acesso às websites, através de enlaces
proporcionados no Site, estará regularizado pelos termos e políticas de uso de tais sites, não pelos
Termos deste Site.
MODIFICAÇÕES AOS TERMOS
Os Termos podem mudar sem prévio aviso, portanto, é de sua responsabilidade revisar os Termos
cada vez que faça uso deste Site. A RCI pode modificar, alterar ou de outra forma atualizar esses
Termos em qualquer momento. Tais modificações deverão ser efetivas imediatamente ao serem
publicadas. Ao utilizar este Site você concorda em estar sujeito aos Termos, que se terão como
lidos e entendidos por você em seu conteúdo e alcance legal, desde a primeira vez que faça uso
do Site.
PRIVACIDADE
A política de privacidade (a “Política de Privacidade”) descreve o tipo de informação que
requeremos de você, como a usamos e como pode você corrigir ou mudar tal informação. Para
maior informação, favor de revisar por completo nossa Política de Privacidade.
MARCAS REGISTRADAS, DIREITOS DE AUTOR E RESTRIÇÕES
Este Site está controlado e operado pela RCI. Todo o conteúdo neste Site, mencionando, sem
limitar ao texto, imagens, ilustrações, áudio e vídeo estão protegidos por direitos de autor, marcas
registradas e/ou direitos de propriedade intelectual (os quais estão regularizados pelas legislações
locais aplicáveis e as leis de direitos de autor mundiais e tratados de provisões, privacidade, leis de
publicidade e regularização de comunicações e estatutos) e são propriedade e sob o controle da
RCI ou seus associados ou por terceiras pessoas como fornecedores,comerciantes,
patrocinadores e licenciados (denominados em seu conjunto como “Fornecedores”) que tenham
autorizado seu conteúdo ou o direito a promover seus produtos e/ou serviços a RCI. O conteúdo
nesse Site ou qualquer website propriedade ou operado, autorizado ou controlado pelos
Fornecedores é unicamente para seu uso pessoal e não comercial. A RCI lhe outorga uma
autorização limitada e intransferível para fazer uso desse Site, conforme os Termos.
Você pode fazer uso desse Site unicamente para realizar reservas ou compras legítimas e não
deverá ser utilizado para nenhum propósito diferente dos aqui mencionados, enunciando, sem
limitar, realizar reservas falsas, fraudulentas ou para comercializá-las. Você poderá copiar o
conteúdo e/ou informação contida aqui para seu uso pessoal, não para uso comercial, mas não
poderá copiar, reproduzir, tornar a publicar, carregar em uma website distinta, transmitir, distribuir,
e/ou explorar o conteúdo ou informação de qualquer forma (incluindo por correio eletrônico ou
outro meio eletrônico) para uso comercial sem prévia autorização, por escrito, da RCI ou dos
Fornecedores. Sem a prévia autorização, por escrito, da RCI ou dos Fornecedores, qualquer
modificação do conteúdo, uso deste em qualquer outra website ou ambiente de rede de
computadores ou o uso do conteúdo para qualquer propósito que não seja unicamente pessoal,

viola os direitos dos proprietários do Site rci.com e/o os direitos de autor do Fornecedor, marcas
registradas e outros direitos de propriedade, dessa maneira fica proibido e sancionado pela lei
aplicável. Como condição ao uso deste Site, você garante a RCI que não fará uso deste Site, para
qualquer propósito que seja ilegal ou proibido por esses Termos, enunciando, sem limitar, à
publicação ou transmissão de qualquer material ameaçador, obsceno, difamatório, escandaloso,
pornográfico ou profano. Se você violar qualquer desses Termos, sua permissão a utilizar este Site
imediatamente terminará sem a necessidade de aviso prévio. A RCI pode negar o acesso a
qualquer pessoa a sua discrição e por qualquer razão, incluindo a violação dos Termos. Não se
pode utilizar em outra website qualquer marca registrada ou em trâmite, materiais com direito de
autor que apareçam nesse Site, mencionando, sem limitar, a qualquer logotipo ou caractere, sem a
prévia autorização por escrito do dono da marca ou do titular do direito de autor. Não se pode
incluir ou de qualquer outra forma incorporar em outra website nada do conteúdo ou outros
materiais que apareçam neste Site sem a prévia autorização, por escrito, da RCI.
RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO
Você é o único responsável por sua informação e, nós agimos como um meio passivo, para sua
distribuição em linha e publicação de tal informação. Para efeito dos presentes Termos,
“Informação” se entenderá como qualquer tipo de dado que você introduza a este Site e qualquer
tipo de dado que seja gerado por este Site como resultado de seu uso.
Você é o único responsável em manter a confidencialidade de sua Informação e de qualquer
número ou código de identificação (denominados em seu conjunto como “ID’s do Usuário”),
números de confirmação e/ou senhas que lhe foram outorgadas, quando resulte aplicável, no uso
deste Site. Você concorda em aceitar a responsabilidade por todas as atividades que se realizem
por meio de sua conta, ID’s de Usuário, números de confirmação e/ou senhas. Considerando que
você mantenha tais ID’s de Usuário, números de confirmação e/ou senhas de forma confidencial,
se compromete a não distribuir ou revelar estes últimos a terceiros. É de sua responsabilidade
notificar a RCI a necessidade de troca ou cancelamento de algum de seus ID’s de Usuário,
números de confirmação ou senhas, imediatamente ao ter o conhecimento ou acreditar ou não que
tal ID de Usuário, número de confirmação e/ou senha tenha sido objeto de uma violação de
confidencialidade. A RCI pode suspender ou terminar antecipadamente com seu serviço ou
acesso a este Site se considerar que houve uma violação aos presentes Termos.
Você garante a RCI que é uma pessoa maior de idade e que tem a suficiente capacidade para
fazer uso deste Site, de acordo com os Termos aqui determinados, assim como a comprometer-se
por qualquer responsabilidade na qual possa incorrer como resultado do uso deste Site. Você
entende e está de acordo em ser responsável financeiramente por todos os usos que lhe permitem
a este Site, seja por você mesmo ou por aqueles que utilizem suas senhas para aceder ao
presente Site. De mesmo modo, você garante que toda a Informação outorgada por você ou por
aqueles que utilizem suas senhas para aceder a este Site, é verdadeira, exata, atual e completa.
Se você proporciona qualquer Informação que resulte falsa, inexata, desatualizada, incorreta ou
incompleta, a RCI tem razões para suspeitar que tal Informação seja falsa, inexata, desatualizada,
incorreta ou incompleta, a RCI pode suspender ou terminar antecipadamente seu acesso e
atividade e negar-lhe qualquer acesso presente ou futuro a este Site.
ATIVIDADES NÃO PERMITIDAS
Fica totalmente proibido e você está de acordo em não fazer uso deste Site ou permitir a outras
pessoas o uso do mesmo para qualquer das seguintes atividades: (a) realizar qualquer ação que
imponha uma carga desproporcional ou irracionalmente grande à infra-estrutura deste Site,
enunciando, sem limitar, ao “spam” ou qualquer outro tipo de técnicas de correio massivo não
solicitado; (b) revelar ou compartilhar os números de confirmação designados e/ou senhas com
qualquer pessoa não autorizada ou fazer uso dos números de confirmação designados e/ou
senhas para qualquer propósito não autorizado; (c) tratar de decifrar, descompilar, desarmar ou
reverter a engenharia do programa ou compreensão do código HTML ou em qualquer forma
arrumar parte alguma deste Site; (d) subir ou carregar, pegar, enviar por correio eletrônico ou de
qualquer maneira transmitir qualquer Informação, conteúdo ou direitos dos quais não se tenha a

autorização de transmitir seja por lei ou por meio de uma relação contratual; (e) violar qualquer lei
seja local, estatal, nacional ou internacional, mencionando, sem limitar, a qualquer regulamento
que tenha força de lei; e (f) usar qualquer robô, spyware, agente inteligente ou qualquer dispositivo
automático ou processo manual para procurar, monitorar ou copiar páginas ou conteúdo deste Site
sem a autorização prévia e por escrito da RCI, ainda quando geralmente estejam disponíveis
procuradores de terceiros como são Netscape, Navigator® e Microsoft Internet Explorer®, os quais
podem ser usados sem prévia autorização.
INFORMAÇÃO FORNECIDA AO SITE
Com relação a toda informação que você deseje fornecer nas áreas públicas deste Site, você está
de acordo em que a RCI tem o direito de fazer uso, reproduzir, modificar, publicar, realizar e
mostrar tal informação (toda ou em parte) por todo o mundo, condicionando tal uso aos termos de
nossas Políticas de Privacidade.
Você sabe e está de acordo com que a RCI pode preservar informação e incluso revelar
informação se assim se requeira, seja por lei ou por acreditar, de boa fé, de que tal preservação ou
revelação é razoavelmente necessária para: (a) Cumprir com um processo legal; (b) fazer cumprir
os Termos; (c) respostas de demandas relativas a que a Informação viola direitos de terceiros; ou
(d) para proteger os direitos, propriedade ou segurança pessoal seja do negócio, empregados,
Fornecedores, associados, usuários da RCI e/ou do público em geral.
ENLACES
Este Site poderá conter enlaces a outras website (“Sites Enlaçados”). Os Sites Enlaçados se
proporcionam para sua conveniência e informação unicamente e como tais, você acessará sob sua
própria responsabilidade. O conteúdo dos Sites Enlaçados não está sob o controle da RCI e,
portanto, não se faz responsável de tal conteúdo, seja ou não a RCI associada aos donos de tal
Site Enlaçado. Não está permitido estabelecer um enlace a este Site ou fornecer nenhum enlace
em outra website que implique algum patrocínio da RCI ou de seus associados ou Fornecedores.
RESTRIÇÕES, LIMITE DE GARANTIAS E RESPONSABILIDADES
O CONTEÚDO, PROGRAMAS, PRODUTOS E SERVIÇOS PUBLICADOS NESTE SITE PODEM
CONTER INEXATIDÕES OU ERROS TIPOGRÁFICOS. EM PARTICULAR, A RCI E SEUS
ASSOCIADOS NÃO GARANTEM A EXATIDÃO DA INFORMAÇÃO E NEGAM QUALQUER
RESPONSABILIDADE COM RESPEITO A INEXATIDÕES, ERROS OU FALSIFICAÇÕES QUE SE
RELACIONEM COM O CONTEÚDO E A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MOSTRADOS NESTE
SITE (ENUNCIANDO, SEM LIMITAR, FOTOGRAFIAS, A LISTA DE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
DA PROPRIEDADE DE FÉRIAS, DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO, ETC.), A MAIOR PARTE
DE TAL INFORMAÇÃO É PROPORCIONADA PELOS RESPECTIVOS FORNECEDORES.
A RCI, SEUS ASSOCIADOS E/OU SEUS RESPECTIVOS FORNECEDORES NÃO TEM
RELAÇÃO SOBRE A CONVENIÊNCIA DO CONTEÚDO, PROGRAMAS, PRODUTOS E
SERVIÇOS CONTIDOS NESTE SITE PARA NENHUM PROPÓSITO E A INCLUSÃO OU
OFERECIMENTO DE VENDA DE QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO NÃO CONSTITUI DE
FORMA ALGUMA RECOMENDAÇÃO DE TAIS PRODUTOS OU SERVIÇOS POR PARTE DA RCI
OU SEUS ASSOCIADOS.
TODO O CONTEÚDO, PROGRAMAS, PRODUTOS E SERVIÇOS PUBLICADOS NESTE SITE
SÃO PROPORCIONADOS “COMO SÃO” SEM NENHUM TIPO DE GARANTÍA SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA. MAIS QUE AQUELAS GARANTÍAS QUE SOB TERMOS DE LEI RESULTEM
APLICÁVEIS A ESTES TERMOS, OS QUAIS SÃO IMPLÍCITOS POR LEI E IMPOSSÍVEIS DE
EXCLUSÃO, RESTRIÇÃO OU MODIFICAÇÃO. A RCI NÃO OUTORGA, RECONHECE OU
CONCEDE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA MENCIONANDO, SEM LIMITAR, A
GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA UM CASO EM PARTICULAR. NEM A
RCI, NEM SEUS ASSOCIADOS OU ENTIDADES RELACIONADAS, NEM MUITO MENOS OS
FORNECEDORES, NEM PESSOA ALGUMA ENVOLVIDA NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DESTE SITE GARANTEM QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NESTE SITE
ESTARÃO LIVRES DE INTERRUPÇÕES OU ERROS, QUE OS DEFEITOS SERÃO
CORRIGIDOS, OU QUE O SERVIDOR QUE PÕE EM DISPOSIÇÃO O CONTEÚDO ESTEJA
LIVRE DE VÍRUS OU QUALQUER OUTRO COMPONENTE DANINHO. O CONTEÚDO AO QUE

VOCÊ ACESSA NESTE SITE É PROPORCIONADO UNICAMENTE PARA SUA CONVENIÊNCIA
E INFORMAÇÃO. NÓS NÃO GARANTIMOS OS RESULTADOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS
PELO USO DESTE SITE, NEM MESMO GARANTIMOS A FIABILIDADE, VERACIDADE,
EXATIDÃO OU ATUALIZAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA, SERVIÇO E/OU
MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DO USO DESTE SITE.
FRANQUIA, PARTES RELACIONADAS E FORNECEDORES SÃO CONTRATANTES
INDEPENDENTES, NÃO SÃO AGENTES OU EMPREGADOS DA RCI OU SEUS ASSOCIADOS,
PORTANTO, A RCI E SEUS ASSOCIADOS NÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELOS ATOS, ERROS,
OMISSÕES, GARANTIAS, DESCUMPRIMENTOS OU NEGLIGÊNCIAS DE NENHUMA DAS
FRANQUIAS, PARTES RELACIONADAS OU FORNECEDORES, OU POR QUALQUER
PREJUÍZO PESSOAL, MORTE, DANOS EM PROPRIEDADE OU OUTRO TIPO DE DANOS OU
GASTOS QUE RESULTEM DESTES.
LIMITES DA RESPONSABILIDADE
VOCÊ EXPRESSAMENTE CONCORDA QUE O USO DESTE SITE É SOB SEU PRÓPRIO
RISCO. VOCÊ (E NÃO A RCI) ASSUME O CUSTO TOTAL PELO SERVIÇO, REPARO OU
CORREÇÃO QUE SEU SISTEMA REQUEIRA. VOCÊ EXPRESSAMENTE CONCORDA EM QUE
NEM A RCI NEM SEUS ASSOCIADOS OU ENTIDADES RELACIONADAS (INCLUINDO SEUS
FORNECEDORES) NEM MESMO QUALQUER DE SEUS RESPECTIVOS EMPREGADOS OU
AGENTES, NEM PESSOA OU ENTIDADE ALGUMA ENVOLVIDA NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DESTE SITE, SERÁ RESPONSÁVEL DE NENHUMA CLASSE DE PERDA,
PREJUIZO, DANO (SEJAM ATUAIS, CONSEQUÊNCIAS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA)
DIRETO OU INDIRETO,QUEIXA, RESPONSABILIDADE OU OUTRA CAUSA DE QUALQUER
TIPO OU CARÁTER RESULTANTE DO USO OU INTENÇÃO DE USO DESTE SITE OU
QUALQUER OUTRO SITE ENLAÇADO, NEM DO ATRASO OU INDISPONIBILIDADE DESTE
SITE (OU QUALQUER SITE ENLAÇADO), OU POR NENHUM TIPO DE INFORMAÇÃO,
PROGRAMA, PRODUTO OU SERVIÇO OBTIDO POR MEIO DESTE SITE (OU QUALQUER SITE
AQUI ENLAÇADO). A RCI, TODAS AS PESSOAS E ENTIDADES ASSOCIADAS OU
RELACIONADAS DE ALGUMA MANEIRA NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER
QUEIXA OU DANO RESULTANTE DA FALHA NO DESEMPENHO, ERRO OU OMISSÃO,
INTERRUPÇÃO, RASURAS, DEFEITO, ATRASO NA OPERAÇÃO, VÍRUS DE COMPUTADOR,
ROUBO, DESTRUIÇÃO, ACESSO NÃO AUTORIZADO OU ALTERAÇÃO DOS REGISTROS
PESSOAIS, OU A SEGURANÇA QUANTO AO USO DA INFORMAÇÃO, OPINIÃO OU OUTROS
MATERIAIS QUE APAREÇAM NESTE SITE. VOCÊ EXPRESSAMENTE SABE E ESTÁ DE
ACORDO EM QUE A RCI NÃO É RESPONSÁVEL PELA DIFAMAÇÃO, CONDUTA OFENSIVA
OU ILEGAL DE OUTROS SÓCIOS OU TERCEIRAS PESSOAS.
EM ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO ESTÁ PERMITIDO A EXCLUSÃO OU LIMITE DA
RESPONSABILIDADE POR DANOS OU PREJUÍZOS. EM TAIS JURISDIÇÕES A
RESPONSABILIDADE DA RCI ESTÁ LIMITADA AO MENOR GRAU PERMITIDO PELA LEI
APLICÁVEL. SE VOCÊ NÃO ESTÁ DE ACORDO COM ESTE SITE OU COM ALGUM DOS
PRODUTOS OU SERVIÇOS QUE SE ENCONTREM DISPONÍVEIS EM CONEXÃO OU
ASSOCIAÇÃO A ESTE SITE, SEGUNDO SEJA O CASO, SEU ÚNICO RECURSO SERÁ DEIXAR
DE FAZER USO DO MESMO.
INDENIZAÇÃO
Você está de acordo em indenizar, defender e manter ilesa a RCI e aos seus Fornecedores,
escritórios, diretores, empregados, associados, agentes, licenciados, de qualquer queixa,
reclamação ou demanda, perdas, gastos, danos, prejuízo e custos, mencionando, sem limitar, as
cotas razoáveis de advogados, resultantes de qualquer violação de sua parte destes Termos ou
seu uso deste Site.
DIREITOS DE TERCEIROS
Estes termos são para o benefício da RCI e seus Fornecedores, escritórios, diretores, empregados,
associados, agentes e licenciados. Cada um destes indivíduos ou entidades tem o direito de fazer
cumprir estes Termos diretamente por seu próprio direito ou por representação das pessoas
mencionadas neste parágrafo.

ASSUNTOS JURISDICIONAIS
A menos que se especifique o contrário, o conteúdo dentro deste Site é apresentado unicamente
para sua conveniência e/ou informação. Este Site é controlado e operado pela RCI de seus
escritórios locais e não se faz responsável de que o conteúdo deste Site seja apropriado ou esteja
disponível para seu uso em outras localidades. As pessoas que decidam acessar este Site, desde
outras localidades, o fazem sob sua própria iniciativa e risco, e são responsáveis pelo cumprimento
das leis locais aplicáveis. Você não poderá utilizar ou exportar os materiais deste Site a nenhum
outro websiste ou utilizá-los para uso comercial. Estes Termos serão regulados, interpretados e
executados de acordo com as leis locais. Se você faz uso deste Site e/ou observa qualquer
material, conteúdo ou serviços oferecidos no presente Site, viola ou infringe qualquer lei aplicável
em sua jurisdição, você não está autorizado a ver ou usar este Site e deverá abandoná-lo
imediatamente. O fato de usar este Site constitui que você não tem nenhum limitante ou restrição
para fazer uso do mesmo. Não se pode usar ou exportar os materiais deste Site, em violação aos
termos de lei aplicáveis, relativos à exportação. Estes Termos são regularizados, construídos e
executados conforme às leis locais que sejam aplicáveis. Se qualquer provisão ou condição
estabelecida nestes Termos seja declarada ilegal, nula ou por algum motivo inaplicável, então tal
provisão deverá ser considerada fora destes Termos e não deverá afetar a validez e execução das
provisões ou condições restantes.
ACORDO COMPLETO
As condições destes Termos e cada obrigação aqui marcada representam o total do Acordo entre
a RCI, seus associados ou entidades relacionadas e você, com relação a este Site e o uso do
mesmo. Assim mesmo, estes Termos (que poderão ser modificados eventualmente) suspendem
qualquer acordo anterior ou declarações que sejam por via eletrônica, oral ou escrita entre a RCI,
seus associados e entidades relacionadas com você, no que concerne a este Site ou ao uso que
se faça do mesmo, assim como, futuras comunicações por via eletrônica, oral ou escrita entre você
e a RCI. Uma versão impressa destes Termos e qualquer aviso proporcionado por via eletrônica
será admissível em procedimentos judiciais e/ou administrativos, sujeitos às mesmas condições
que outros documentos e registros gerados em forma impressa. Se houver uma inconsistência
entre estes Termos e qualquer Termo(s) publicado(s) em um tempo posterior deverão prevalecer
os de posterior ou última publicação.
AVISO E PROCEDIMENTO PARA REALIZAR RECLAMAÇÕES POR INFRINGIR DIREITOS DE
AUTOR
Se você considera que o seu trabalho foi copiado neste Site de tal forma que possa considerar-se
violação de Direitos de Autor, por favor, proporcione a RCI um “Aviso de Reclamação por infringir
Direitos de Autor”, especificando, quando se aplique, a seguinte informação:
1. Uma descrição do trabalho protegido por Direitos de Autor, o qual está sendo reclamado, que
tenha sido copiado.
2. Uma descrição do lugar específico deste Site onde considere se encontre o material que
reclama que foi copiado.
3. Seu número de telefone, endereço e correio eletrônico.
4. Uma declaração, por escrito, na qual se estabeleça que se considera de boa fé que o titular, seu
agente ou a lei aplicável de um direito de autor não autoriza o empregado material em questão.
5. Uma declaração feita por você, sob pena de difamação, que a mencionada informação foi
copiada exatamente igual, que você é o titular dos direitos de autor de tal informação, ou está
autorizado para atuar sob o nome e representação do titular dos direitos de autor.
6. Os documentos anteriores deverão estar firmados em original, seja por parte do titular dos
direitos de autor ou da pessoa autorizada para atuar em representação do titular dos direitos de
autor.
O aviso por escrito deve conter, de acordo com o caso específico, a informação acima mencionada
e deverá entregar-se no escritório local da RCI.
QUALQUER DIREITO NÃO OUTORGADO EXPRESSAMENTE AQUÍ SE ENTENDE QUE É
EXCLUSIVO DA RCI.

