
 

 

1. Deposit Restore
 SM της RCI 

 
1.1. Τα μέλη του προγράμματος Weeks της RCI που καταθέτουν μια Εβδομάδα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των εννέα 

μηνών (270 ημέρες) πριν από την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω Εβδομάδας δύνανται να λάβουν μικρότερη 
Συναλλακτική Δύναμη Κατάθεσης για την εν λόγω Εβδομάδα. Το προϊόν Deposit Restore της RCI επιτρέπει στα μέλη του 
προγράμματος Weeks της RCI να καταθέτουν μια Εβδομάδα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των εννέα μηνών (270 
ημέρες) πριν την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω Εβδομάδας (αλλά τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία 
έναρξης της εν λόγω Εβδομάδας) και να λαμβάνουν την πλήρη Συναλλακτική Δύναμη Κατάθεσης για την εν λόγω 
Εβδομάδα καταβάλλοντας το κόστος για την Αποκατάσταση Κατάθεσης (Deposit Restore) της RCI κατά τον χρόνο της 
κατάθεσης (τα μέλη του προγράμματος Weeks της RCI με μεταβλητές Εβδομάδες πρέπει να αγοράσουν το προϊόν 
Deposit Restore της RCI εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης ότι έχει κατατεθεί Εβδομάδα 
στον λογαριασμό του μέλους στην RCI).  
 
 

1.2. Τα Platinum μέλη που είναι μέλη του προγράμματος Weeks της RCI δύνανται να καταθέτουν μια Εβδομάδα σε 
χρονικό διάστημα έως έξι μήνες (180 ημέρες) πριν από την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω Εβδομάδας και να λάβουν 
την πλήρη Συναλλακτική Δύναμη Κατάθεσης για την εν λόγω Εβδομάδα, χωρίς να καταβάλλουν πρόσθετο κόστος. Το 
προϊόν Deposit Restore της RCI επιτρέπει στα  Platinum μέλη να καταθέτουν μια Εβδομάδα σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο των εννέα μηνών (180 ημέρες) πριν από την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω Εβδομάδας (αλλά τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω Εβδομάδας) και να λάβουν την πλήρη 
Συναλλακτική Δύναμη Κατάθεσης για την εν λόγω Εβδομάδα καταβάλλοντας το κόστος για την Αποκατάσταση 
Κατάθεσης (Deposit Restore) της RCI κατά τον χρόνο της κατάθεσης (τα μέλη του προγράμματος Weeks της RCI με 
μεταβλητές Εβδομάδες πρέπει να αγοράσουν το προϊόν Deposit Restore της RCI εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από 
τη λήψη της ειδοποίησης ότι έχει κατατεθεί Εβδομάδα στον λογαριασμό του μέλους στην RCI).  
 
 

1.3. Για να είναι ένα μέλος του προγράμματος Weeks της RCI επιλέξιμο για το προνόμιο Deposit Restore της RCI, η 
ισχύουσα συνδρομή του προγράμματος Weeks πρέπει να είναι ενημερωμένη και καταβεβλημένη ολοσχερώς κατά τον 
χρόνο υποβολής του αιτήματος για το προνόμιο Αποκατάστασης Κατάθεσης (Deposit Restore) της RCI.       

 

1.4.   Για να είναι ένα Platinum μέλος επιλέξιμο για το προνόμιο Deposit Restore της RCI, η ισχύουσα Platinum συνδρομή 
και η συνδεδεμένη βασική συνδρομή του προγράμματος Weeks πρέπει να είναι ενημερωμένες και καταβεβλημένες 
ολοσχερώς κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος για το προνόμιο Αποκατάστασης Κατάθεσης (Deposit Restore) της 
RCI.  

 

1.5. Η Αποκατάσταση Κατάθεσης (Deposit Restore) μπορεί να ακυρωθεί και να επιστραφεί το κόστος πριν από το 
κλείσιμο της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας μετά από την ημερομηνία αγοράς.   

 
 
 


