Regras de nível de associação RCI® Platinum. As regras de nível de associação RCI® Platinum, doravante
denominadas "Regras do Programa RCI Platinum", são um complemento aos Termos e Condições do
Programa de Troca de Semanas RCI® e/ou aos Termos e Condições do RCI® Points “Exchange Program”
(doravante os "Termos e Condições de Troca"), regras que não se substituem. Em caso de contradição
entre as Regras do Programa RCI Platinum e os Termos e Condições de Intercâmbio, os Termos e
Condições de Intercâmbio prevalecerão. Os termos usados em letras maiúsculas que não estão definidos
nas Regras RCI Platinum, serão definidos nos Termos e Condições do Intercâmbio. 1. O Membro da RCI
que adquiriu o Programa RCI Platinum 1.2 O Programa RCI Platinum só pode ser acessado mediante o
pagamento das taxas aplicáveis ao Programa RCI Platinum. O pagamento para acessar os serviços e
benefícios da RCI Platinum, é um acréscimo ao pagamento das taxas aplicáveis de Semanas e/ou Pontos.
1.3 Quando um Membro RCI adquire o Programa RCI Platinum, ele acessa serviços e Benefícios de uma
categoria melhor do que aqueles oferecidos em sua Associação de Semanas e/ou de Pontos. 1.4 Apenas
os serviços e benefícios adicionais oferecidos através da RCI Platinum estão sujeitos às Regras do
Programa RCI Platinum, os outros serviços e benefícios da associação Weeks e Points são regidos pelos
Termos e Condições do Intercâmbio. 2. Vigência e cancelamento 2.1 O Programa RCI Platinum pode ter
uma validade igual ou inferior à da sua inscrição no Programa RCI Weeks ou no RCI Pontos, no entanto, a
inscrição no Weeks ou nos Pontos, deve ser válida durante o período da RCI Platinum. A critério da RCI,
os socio Weeks e Points que adquirirem o Programa RCI Platinum, após o início de seu ano de uso podem
pagar uma taxa mais baixa e proporcional, dependendo do período restante de seus Programas. É
responsabilidade do Socio RCI, garantir que a validade do RCI Platinum, não seja maior do que a de sua
Associação de Weeks ou Points. 2.2 O Programa RCI Platinum pode ser cancelado a qualquer momento,
desde que os serviços e benefícios Platinum não tenham sido utilizados. Tal cancelamento não cancelará
ou afetará de forma alguma a Associação Weeks ou a Associação Points. O Sócio RCI que faz uso dos
serviços e benefícios Platinum não pode cancelar o Programa RCI Platinum. 2.3 A RCI pode reembolsar
um Sócio pela parte proporcional da taxa paga pelo Programa RCI Platinum. A parte proporcional
dependerá de quando você enviar o pedido de cancelamento. 3. Modificações 3.1 Porque o Programa RCI
Platinum é um nível de filiação diferente, e não específico para a troca, o parceiro RCI aceita e entende
que a RCI não é obrigada a garantir a existência do Programa RCI Platinum ou sua disponibilidade durante
o período de filiação Weeks e/ou Points, consequentemente a RCI pode cancelar o Programa RCI Platinum
a qualquer momento ou, quando apropriado, substituir os prestadores de serviços que oferecem serviços
da RCI Platinum, sem custos adicionais para o Sócio RCI. 3.2 A RCI pode modificar estas regras de acordo
com as disposições dos Termos e Condições do Intercâmbio. 4. Territorialidade 4.1 Certos serviços
prestados aos Sócios da RCI com o Programa RCI Platinum podem variar de acordo com o país de
residência do Sócio RCI. Essas informações serão disponibilizadas para você em nosso site: RCI.com. No
caso de um Sócio da RCI que adquire o Programa RCI Platinum, mudar a sua residência para outro país,
serão aplicáveis os serviços e benefícios que estão disponíveis no novo país de residência. No caso de não
haver o Programa RCI Platinum no novo país de residência, o Sócio da RCI pode solicitar o cancelamento
do Programa RCI Platinum, e pode receber o reembolso correspondente de acordo com o momento em
que o pedido de cancelamento é apresentado; em tais casos, a associação Weeks e/ou Points (conforme
aplicável) permanecerá inalterada. Upgrades Gratuitos em Trocas 5.1 O Sócio do Programa RCI Platinum
pode solicitar, simultaneamente com a Confirmação e reserva do seu Período de Férias (ou seja, ao fazer
uma "Troca" de acordo com as disposições dos Termos e Condições de Troca) um Upgrade de categoria
Unidade no mesmo Programa de Intercâmbio em relação à Unidade confirmada. 5.2 Este benefício está
sujeito a: 5.2.1 o Sócio Platinum RCI o solicitar; 5.2.2 a Unidade solicitada poder ser melhorada e 5.2.3 a

categoria de Unidade está disponível. 5.3 As atualizações não são garantidas e serão sempre atribuídas
em ordem de prioridade. 5.4 Em caso de disponibilidade, a RCI fará o upgrade da unidade aplicável para
confirmação em um período de tempo não superior a 14 (quatorze) dias antes da data de início da viagem.
A RCI notificará a Unidade da atualização feita por e-mail. 5.5 O Upgrade refere-se ao Upgrade da Unidade
Confirmada através da Troca feita pelos Sócios do Programa RCI Platinum, que consistirá em pelo menos
uma Unidade com um quarto adicional. 5.6 A nova data de checkin ("Data de check-in") da Unidade
confirmada, gerada pela atualização da unidade, deve ser dentro de 2 (dois) dias da data de check-in
originalmente confirmada (pode ser 2 dias antes ou 2 dias depois ), a duração da estadia deve ser o mesmo
número de noites que a Confirmação original e a Unidade promovida deve estar no mesmo
Empreendimento em que a Troca original foi feita. 5.7 Os Membros do Programa RCI Platinum podem
solicitar uma mudança do Empreendimento em uma Unidade confirmada em Troca (em Destinos
selecionados), aplicável com um período de tempo não superior a 14 (quatorze) dias, nem inferior a 3
(três) dias antes da data Data de check-in da Unidade originalmente confirmada. O Empreendimento para
o qual a mudança é feita deve estar na mesma região geográfica que o Empreendimento em que a
Confirmação original foi feita e a Unidade do Empreedimento para a qual a mudança é solicitada, deve
ser da mesma categoria e/ou tamanho ou maior do que a unidade originalmente confirmada. Além disso,
a nova data de check-in ("Data de check-in") da Unidade confirmada deve ser no prazo de 2 (dois) dias da
data de check-in originalmente confirmada (pode ser 2 dias antes ou 2 dias depois), a duração da estadia
deve ser no mesmo número de noites da confirmação original. 5.8 O Benefício Gratuito de Upgrades de
Troca, aplica-se apenas as Trocas padrão feitas através do Programa de Troca de Semanas da RCI Weeks
e do Programa de Troca de Pontos RCI, ou seja, não se aplica a outras transações, incluindo, mas não se
limitando a: Trocas no Empreeendimento de Origem e/ou “Origin Club”, para o Benefício Adicional de
Férias - Escape®, no resgate e aproveitamento das promoções enviadas pela RCI, entre outros serviços e
Benefícios que não a RCI Platinum. 5.9 O Programa RCI Platinum não exige um maior poder de troca do
depósito ou taxas adicionais, para fazer um Upgrade de cortesia em trocas, exceto para taxas de serviço
adicionais ou taxas de desenvolvimento específicas, que devem ser pagas pelo parceiro RCI. 5.10 O Sócio
Platinum da RCI deve estar em dia com as taxas de manutenção e quaisquer outras cobranças exigidas
pelo Empreendimento Afiliado, incluindo, mas não se limitando a, qualquer pagamento de Taxas de
Serviços do Empreedimento, taxas, despesas, taxas recreativas e impostos, cujo único responsável é o
membro RCI Platinum. 5.11 O Sócio da RCI Platinum será o único responsável por cobrir qualquer custo
adicional gerado pela alteração da data de entrada, incluindo, mas não se limitando às taxas de voo e
transporte. 5.12 O Benefício é limitado a 1 (uma) promoção de unidade ou 1 (uma) mudança do
Empreendimento por Troca confirmada. 5.13 Uma vez que um Upgrade de unidade ou mudança de
desenvolvimento tenha sido confirmado, as políticas de cancelamento estipuladas nos Termos e
Condições de Troca se aplicam. Bônus 6.1 O Programa RCI Platinum concede bônus, que são considerados
cupons gerados pela realização de qualquer uma das seguintes transações: 6.1.1 Troca 6.1.2 Férias
adicionais - Escape® 6.1.3 Certificados de hóspedes 6.1.4 Combinação de depósitos (Apenas membros do
Weeks) 6.2 O Sócio Platinum da RCI apenas receberá um bônus quando as taxas Platinum e as taxas
aplicáveis dos Sócio Weeks e/ou Points forem totalmente pagas no momento da transação. 6.3 Os bônus
serão creditados em sua conta na forma de "RCI® Member Rewards" que você pode usar para qualquer
operação futura (exceto transações por meio de RCI® Travel). 6.4 Os Bônus serão creditados em sua conta
30 (trinta) dias, após a data de sua Confirmação. 6.5 Em nenhum caso, os Bônus podem ser trocados por
dinheiro, crédito, cheque, serviço, compensação ou qualquer outra forma de pagamento corrente ou em
espécie. 6.6 Os Bônus terão validade de 2 (dois) anos a partir da data em que forem pagos, ou expirarão

quando o RCI Platinum for rescindido, de modo que o Sócio da RCI não terá quaisquer direitos sobre eles.
6.7 Bônus gerados por meio de certificados de hóspedes só podem ser derivados da troca ou férias
adicionais - Escape®. 6.8 Os Bônus não podem ser usados para a mesma transação pela qual os bônus são
gerados. 6.9 Nenhum bônus será gerado em transações canceladas ou inválidas. 6.10 No caso de a
transação ser cancelada ou invalidada e gerar um Bônus, o referido bônus será removido da conta do
Sócio Platinum RCI. Caso o Bônus tenha sido utilizado, o referido valor será cobrado do Sócio RCI Platinum.
6.11 Nenhum bônus será gerado em transações gratuitas para o Membro RCI Platinum. 6.12 A RCI pode
modificar a qualquer momento as transações que geram Bônus, bem como o valor dos Sócios “RCI®
Member Rewards” que serão creditados na conta do RCI Platinum. 5. Acesso Prioritário às Unidades 7.1
Acesso Prioritário às Unidades são as Unidades de férias promovidas pelo RCI. 7.2 Acesso Prioritário às
Unidades são as Unidades selecionadas e disponibilizadas aos Membros RCI Platinum antes de qualquer
Membro RCI fazer a sua Confirmação em Troca ou Férias Adicionais - Escape®. 7.3 Para acessar e solicitar
o Benefício de Acesso Prioritário às Unidades, o Sócio RCI Platinum deve pagar as respectivas taxas de
Troca e/ou Taxas de Confirmação para o Benefício Adicional de Férias - Escape; sujeito ao cumprimento
dos Termos e Condições da Bolsa. 6. Reembolso de depósito (aplica-se apenas aos Sócios Weeks
Membership) 8.1 Sócios RCI com Weeks que depositam uma semana menos de 9 (nove) meses, 270
(duzentos e setenta) dias, antes da data de entrada da referida semana pode receber um poder de troca
inferior do depósito por ele. O produto de Reembolso de Depósito permite que os Sócios da RCI, com
Filiação a Semanas, depositem uma Semana com menos de 9 (nove) meses, 270 (duzentos e setenta) dias,
antes da data de entrada da referida Semana (mas com pelo menos 15 dias antes da data de entrada da
referida semana), e receber o poder de troca total do depósito, pagando uma taxa de reembolso de
depósito. 8.2 Os Sócois Platinum da RCI, com sócios de semanas podem depositar uma semana até 6 (seis)
meses, 180 (cento e oitenta) dias, antes da data de entrada da referida semana e receber o poder de troca
total do depósito sem pagar a taxa Restauração do Depósito. Os Sócios RCI Platinum com sócios de
semanas também podem depositar uma semana com menos de 6 (seis) meses, 180 (cento e oitenta) dias,
antes da data de entrada nessa semana (mas pelo menos 15 dias antes da data de entrada da referida
semana) e receber o poder de troca total do depósito pagando uma taxa de reembolso de depósito. (Os
membros Platinum da RCI que fazem o depósito de semanas flutuantes devem obter o reembolso do
depósito 24 horas após receber a notificação de que sua semana foi depositada na conta do sócio da RCI).
8.3 Para acessar e solicitar o Benefício de Restauração de Depósito, o Sócio RCI deve estar em dia com as
taxas de pagamento da Weeks e RCI Platinum. 7. Extensão de Pontos RCI® - ano adicional (aplica-se apenas
a Pontos de Associação) 9.1 O Sócio da RCI com Pontos que pode acessar para acumular e estender seus
Pontos RCI receberá 1 (um) Ano adicional de Uso para usar seus Pontos RCI, pagando a taxa atual para a
referida acumulação automática. Os Sócios da RCI Platinum que acederem e solicitarem a acumulação
dos seus Pontos RCI, terão direito a 2 (dois) Anos de Utilização para utilizar os seus Pontos RCI, pagando
a taxa atual pela referida acumulação automática. 9.2 Para acessar e solicitar o Benefício de Extensão de
Pontos RCI® - ano adicional, o Sócio da RCI deve estar em dia com as taxas de pagamento dos Pontos de
Filiação e RCI Platinum, no momento de solicitar o acúmulo e extensão de seus Pontos RCI. 9.3 Os pontos
RCI só podem ser acumulados e estendidos em 1 (uma) ocasião. Alguns Empreendimentos Afiliados
podem não permitir que os Pontos RCI sejam acumulados e estendidos para uso em outros
Empreedimentos. 8. Transferência de pontos da RCI sem custos (aplica-se apenas a pontos de membros)
10.1 Os sócios Platinum RCI com pontos, podem transferir os pontos RCI a outros sócios da RCI com
pontos, sem custos adicionais.

11.1 OsSócios do Programa Platinum Points e Weeks, podem reservar quantas noites desejarem (sujeito
a disponibilidade). Por meio da RCI Nights, os Sócios podem usar pontos e depósitos para economizar em
reservas de hotel ou pagar somente em dinheiro. No caso de optar pela reserva no modo "Economize
com os seus pontos / depósito" i) - Para Sócios Points: são necessários 2.000 pontos por noite, com um
máximo de 10.000 pontos por estadia a) - Os Sócios Points podem adiantar pontos para completar a
Reserva do hotel ii) - Para Sócios Weeks: O TP necessário para fazer um Depósito + Reserva em Dinheiro
é de 1 TP por quarto por noite, com um máximo de 5 TP para reservas de 5 noites ou mais: a) Os
Sócios Weeks devem ter na sua conta DISPONÍVEL, o depósito na hora em que a reserva está sendo feita;
b) As reservas serão efetuadas no site do hotel, que será acessado por meio de um link no site rci.com ou
por meio de nossos guias de férias; c) Caso cancele, terá um período de carência de 24 horas para o fazer,
para que os pontos ou depósito sejam devolvidos, após essas 24 horas, os pontos ou TP utilizados serão
perdidos; d) A tarifa apresentada no site do hotel será a tarifa a pagar, são utilizados pontos ou TP para
poupar na tarifa final. A política de cancelamento que se aplica em cada caso deve ser revista de acordo
com cada reserva de hotel, bem como a legislação aplicável do país
Benefícios RCI Platinum fornecidos por terceiros 12.1 Alguns serviços fornecidos aos Sócios RCI Platinum
são oferecidos por prestadores de serviços que não sejam RCI. 12.2 Para além das disposições destas
Regras RCI Platinum, os fornecedores destes serviços podem solicitar que os Sócios RCI Platinum cumpram
os termos e condições específicos para o serviço de que necessitam. 12.3 A RCI não garante a idoneidade
ou segurança dos produtos e/ou serviços fornecidos por terceiros e que são promovidos com a RCI
Platinum. É da responsabilidade do Sócio RCI Platinum confirmar a segurança e os inconvenientes de
qualquer atividade prestada e/ou descrita pelo prestador de serviços, bem como a sua experiência e
aptidão. 12.4 A RCI não é responsável pela entrega dos referidos serviços ou pela contratação de qualquer
prestador de serviço final, nem terá qualquer responsabilidade por quaisquer informações imprecisas,
incompletas ou enganosas relativas e/ou derivadas dos referidos serviços, que são mencionados ou são
descrito em qualquer anúncio ou publicação RCI Platinum. As informações sobre os produtos e serviços
RCI Platinum publicadas e/ou anunciadas pela RCI, baseiam-se nas informações obtidas junto do
fornecedor final desses serviços. A RCI renuncia expressamente a qualquer garantia ou responsabilidade
expressa e implícita em relação a tais produtos e serviços. 12.5 Porque são serviços prestados por
terceiros que não a RCI, a RCI informa-o de que, além de cumprir as disposições das Regras Platinum da
RCI, existem termos, condições e restrições adicionais relacionados com esses serviços que são
determinados exclusivamente pelo fornecedor dos mesmos. Esses serviços estão sujeitos a alterações a
critério do provedor dos mesmos. A RCI não garante a disponibilidade, continuidade e / ou não
modificação dos serviços e / ou produtos de terceiros, nem se responsabiliza pelas ações ou omissões
desses terceiros 13. Linha de atenção preferencial. 13.1 O Sócio RCI Platinum terá prioridade de resposta
ao ligar para nosso Centro de Atendimento ao Sócios. 14. Pré-venda das exclusivas. 14.1 O Sócio RCI
Platinum terá acesso as promoções e ofertas antes de qualquer Sócio RCI Regular. 15. Certificados de
Convidado. 15.1 Os Certificados de Convidados terão um desconto de 50% sobre o preço regular do
mesmo Certificado. 15.2 O desconto para Certificados de Convidados só aplicará para vendas realizadas
via telefônica e unicamente podrão derivarse do Intercâmbio ou Férias Adicionais – Escápese® .

