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Liite 4

Jäsenyystasoa koskevat säännöt
Nämä RCI Platinum -jäsenyyttä koskevat säännöt (nämä “Säännöt”) täydentävät, mutta eivät korvaa voimassa olevia RCI:n jäsenyysehtoja 
(“Jäsenyysehdot”) RCI Weeks- ja RCI Points -lomanvaihto-ohjelmien osalta. Isolla alkukirjaimilla kirjoitettujen termien merkitys, jota ei ole 
määritelty näissä Säännöissä, vahvistetaan Jäsenyysehdoissa.

1.  Yleistä
1.1.  jäsenet voivat korottaa RCI Points -jäsenyytensä (“Points-jäsenyys””) tai RCI Weeks -jäsenyytensä (“Weeks-jäsenyys”) RCI Platinum -jäsenyydeksi 

(“Platinum-jäsenyys”) maksamalla jäsenmaksunsa lisäksi asianmukaisen Platinum-jäsenmaksun. Termi “Platinum- jäsen” tarkoittaa jäsentä, joka on 
ostanut Platinum-jäsenyyden. RCI:n yksinomaisella harkinnalla RCI Points -jäsen, joka korottaa jäsenyystasonsa Platinum-jäsenyydeksi RCI Weeks- tai 
RCI Points -jäsenyyskautensa aloittamisen jälkeen, voi maksaa alemman, suhteellisesti määritetyn maksun sen perusteella, miten pitkä aika jäsenen 
senhetkistä RCI Weeks- tai RCI Points -jäsenyyskautta on jäljellä. Platinum-jäsenyysjakso ei ehkä ole sama kuin Weeks- tai Points-perusjäsenyysjakso. 
Jäsen on vastuussa siitä, ettei hänen Weeks- tai Points-perusjäsenyytensä pääty Platinum-jäsenyysjakson aikana.”

1.2.  Platinum-jäsen voi peruuttaa Platinum-jäsenyytensä milloin tahansa Points- tai Weeks-jäsenyydestään riippumatta. RCI voi peruuttaa tai lopettaa 
Platinum-jäsenyyden milloin tahansa. RCI voi hyvittää Platinum-jäsenelle osan hänen maksamistaan Platinum-jäsenmaksuista, peruutuksen 
ajankohdasta riippuen.

1.3.  Tiettyjä Platinum-jäsenetuja tarjotaan kolmansien osapuolten toimesta tai puhelinpalvelun kautta.
1.4.  Tietyt Platinum-jäsenedut ovat saatavilla vain verkkosivujen kautta.
1.5.  RCI voi milloin tahansa yksinomaisella harkinnallaan poistaa tai muuttaa etuja, jotka ovat osa Platinum-jäsenyyttä.
1.6.  RCI voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin milloin tahansa yksinomaisella harkinnallaan tavalla, joka on määritelty jäsenyysehtojen kulloinkin voimassa 

olevassa versiossa.
1.7.  Platinum-jäsenyys ja tietyt Platinum-jäsenyyden edut ovat käytettävissä vain tietyissä maissa, ja sama koskee myös kolmansien osapuolten tarjoamia 

etuja. Jos jäsen ostaa Platinum-jäsenyyden tietyssä maassa ja asuu sen jälkeen toisessa maassa tai muuttaa toiseen maahan, jossa tarjolla on erilainen 
versio Platinum-jäsenyydestä, jäsenen käytettävissä ovat ainoastaan jälkimmäisessä maassa saatavana olevat Platinum-jäsenedut. Jos jäsen ostaa 
Platinum-jäsenyyden tietyssä maassa ja asuu sen jälkeen toisessa maassa tai muuttaa toiseen maahan, jossa Platinum-jäsenyyttä ei ole saatavilla, jäsen 
voi peruuttaa Platinum-jäsenyytensä ja saada peruutuksen jälkeen hyvityksen, joka on suhteessa hänen Platinum-jäsenyydestä suorittamaansa 
maksuun. Tällöin Points- tai Weeks-perusjäsenyys (tapauksesta riippuen) pysyy muuttumattomana.

1.8.  RCI voi milloin tahansa varata oikeuden rajoittaa jäsenyysvuoden aikana mahdollisesti ansaittujen palkkioiden lukumäärää.

2.  Maksuton jäsenyystason korotus ja muutokset
2.1.  Platinum-jäsenen pyytäessä Vaihtoloma-varausta ( “Vaihto”) hänelle tarjotaan mahdollisuus ilmoittaa, haluaako hän kyseiselle Vaihtolomalle huoneiston 

tasokorotuksen, jos ehdot täyttävä huoneisto vapautuu käyttöön. Huoneiston tasokorotus ei ole taattu ja korotukset toteutetaan pyyntöjen 
saapumisjärjestyksessä Vaihtoloman alkuperäisen vahvistuspäivämäärän perusteella. RCI varaa oikeuden olla tarjoamatta huoneiston tasokorotusta 
tietyn tyyppisten lomakeskusten tai huoneistojen ollessa kyseessä (esim. all inclusive -lomakeskukset). Huoneistojen tasokorotukset koskevat vain viikon 
pituista jaksoa, ja jos samalla kertaa on varattu useampia viikkoja, tasokorotus ei ehkä ole saatavissa jokaiselle viikolle.

2.2.  Saatavuudesta riippuen RCI vahvistaa huoneiston tasokorotuksen tarkoitukseen soveltuvalle vaihdolle aikaisintaan 14 vuorokautta ennen varauksessa 
ilmoitettua lomakeskukseen saapumispäivämäärää. RCI ilmoittaa Platinum-jäsenille huoneiston tasokorotuksesta sähköpostitse tai kirjeellä.

2.3.  Huoneiston tasokorotukset ovat huoneistoja, joissa on ainakin yksi lisämakuuhuone, vähintään saman kokoinen keittiö ja vähintään yhtä monta 
kylpyhuonetta kuin vaihdon varauksessa vahvistetussa huoneistossa.

2.4.  Majoituksen alkamispäivä myös suuremmassa huoneistossa on oltava 2 päivän sisällä (joko 2 päivää ennen tai 2 päivää jälkeen) verrattuna aikaisemmin 
vahvistetun vaihdon alkamispäivään, majoitusjakson vuorokausien lukumäärän on oltava sama kuin aikaisemmin vahvistetussa vaihdossa, ja suuremman 
huoneiston on oltava kyseisen vaihdon vahvistuksessa ilmoitetussa lomakeskuksessa.

2.5.  Platinum-jäsen voi myös pyytää vaihtoa aiemmin valitsemastaan ja vaihdon vahvistuksessa nimetystä lomakeskuksesta toiseen lomakeskukseen 14–3 
vuorokautta ennen aikaisemmin vahvistetun vaihdon alkamispäivää. Pyydetyn korvaavan lomakeskuksen on oltava samalla alueella kuin aikaisemmin 
vaihdon vahvistuksessa nimetty lomakeskus, ja huoneiston pyydetyssä korvaavassa lomakeskuksessa on oltava saman kokoinen tai suurempi kuin 
aikaisemmin vahvistetussa vaihdossa. Lisäksi alkamispäivän korvaavassa lomakeskuksessa on oltava 2 päivän sisällä (joko 2 päivää ennen tai 2 päivää 
jälkeen) verrattuna aikaisemmin vahvistetun vaihdon alkamispäivään, ja majoitusjakson pituuden on oltava vuorokausimäärältään sama kuin aikaisemmin 
vahvistetussa vaihdossa.”

2.6.  Jotta Platinum-jäsen saisi huoneiston tasokorotuksen tai lomakeskuksen vaihdon, Platinum-jäsenyyden ja siihen liittyvän perustason Points- tai Weeks-
jäsenyyden on oltava voimassa ja jäsenmaksut kokonaan maksettu ajankohtana, jolloin huoneiston tasokorotusta tai lomakeskuksen vaihtoa käsitellään.

2.7.  Huoneiston tasokorotukset ja lomakeskuksen vaihdot koskevat vain tavallisia RCI Points- ja RCI Weeks -Vaihtolomia, ei mitään muita varauksia, kuten 
esimerkiksi (näihin kuitenkaan rajoittumatta): Vaihtolomia omassa lomakeskuksessa, Lisälomia ja Äkkilähtöjä.

2.8.  Platinum-jäseneltä ei vaadita lisää talletuksen vaihtoarvoa (RCI Weeks -jäsen) eikä lisäpisteitä (RCI Points -jäsen) tai lisämaksuja huoneiston 
tasokorotuksesta tai lomakeskuksen vaihdosta, mutta lisämaksuja siivouksesta ja muita lomakeskuskohtaisia maksuja voidaan veloittaa suuremman 
huoneistokoon tai lomakeskusten erilaisten käytäntöjen perusteella, ja näistä Platinum-jäsen on itse vastuussa.

2.9.  Platinum-jäsen on yksin vastuussa kustannuksista, joita hänelle voi aiheutua muutokseen liittyvistä muuttuneista matkajärjestelyistä.
2.10.  Platinum-jäsenten oikeus on rajoitettu joko yhteen huoneiston tasokorotukseen tai yhteen lomakeskuksen vaihtoon per vahvistettu Vaihtoloma.
2.11.  Kun joko huoneiston tasokorotus tai lomakeskuksen vaihto on vahvistettu, peruutukseen sovelletaan tavanomaisia Vaihtoloman peruutuskäytäntöjä.

3.  Platinum-jäsenpalkkiot
3.1.  Platinum-jäsenet saavat jäsenpalkkioita seuraavista tilitapahtumista alla olevan luettelon mukaisesti: 

Lisälomat – 24 € 
 vieraskortit – 59 €
 talletusten yhdistäminen (vain Weeks-jäsenet) – 18 €
 varaukset Points-kumppaneilta – 24 €
 Epäselvyyksien välttämiseksi: jäsenpalkkiot koskevat vain sellaisia tilitapahtumia, joista Platinum-jäsen on maksanut tapahtumamaksun.
3.2.  Jotta Platinum-jäsen saisi jäsenpalkkion, hänen Platinum-jäsenyytensä ja siihen liittyvän Points- tai Weeks-jäsenyyden on oltava voimassa ja jäsenmaksut 

kokonaan maksettu ajankohtana, jolloin tilitapahtumaa käsitellään. Jäsenpalkkiot käsitellään ja annetaan hyvityksenä/kuponkina, joka merkitään 
Platinum-jäsenen RCI-tilille 120 vuorokauden kuluessa uloskirjoittautumispäivämäärän jälkeen, ellei tapahtuma liity vahvistukseen, jolloin hyvitys 
tapahtuu yhden kuukauden sisällä. Platinum-jäsen voi käyttää jäsenpalkkionsa hyvityksenä tulevissa RCI-tilitapahtumissa. Missään tapauksessa 
Platinum-jäsenen tilillä olevia tästä ohjelmasta ansaittuja hyvityksiä ei makseta suoraan Platinum-jäsenelle rahana, sekkinä, luottokorttimaksuna eikä 
suorituksena minkäänlaisen muun maksuvälineen kautta. RCI Platinum -jäsenyyden päättyessä, joko RCI:n tai Platinum jäsenen toimesta, kaikki 
Platinum-jäsenen tilillä jäljellä olevien, tästä ohjelmasta ansaittujen hyvitysten voimassaolo päättyy ja Platinum-jäsen menettää ne. Jäsenpalkkioihin 
oikeuttavat vain vieraskortit, jotka liittyvät Vaihtolomiin, Lisälomiin ja Äkkilähtöihin. Vieraskortteihin perustuvia jäsenpalkkioita ei voi saada mistään muista 
tilitapahtumista.

3.3.  Jäsenpalkkioita ei voi käyttää hyvityksenä samassa tilitapahtumassa, josta alennus on ansaitaan.
3.4.  RCI-jäsenpalkkioita ei myönnetä peruutetuista tai mitätöidyistä tilitapahtumista. Jäsenpalkkiot, jotka on hyvitetty peruutetuista tai mitätöidyistä 

tilitapahtumista, poistetaan kyseiseltä RCI-tililtä, tai jos jäsen on jo käyttänyt jäsenpalkkion johonkin tilitapahtumaan, kyseinen summa voidaan merkitä 
tilille veloituksena.

3.5.  Jäsenpalkkiota ei myönnetä tilitapahtumasta, josta Platinum-jäsen ei maksa normaalisti sovellettavaa tapahtumamaksua (esimerkiksi, jos maksua ei 
veloiteta).
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3.6.  RCI voi milloin tahansa yksinomaisella harkinnallaan muuttaa jäsenpalkkioihin oikeuttavia tilitapahtumatyyppejä, samoin kuin jäsenpalkkioiden suuruutta, 
ja rajoittaa tietyn jäsenyyskauden tai kalenterivuoden aikana ansaittavien palkkioiden lukumäärää.

4.  Pisteiden käyttöajan pidentäminen
4.1.  Perustason RCI-jäsen, jolla on oikeus pidentää pisteidensä käyttöaikaa, saa yhden käyttövuoden lisää pisteidensä käyttämiseen, kun hän pidentää 

pisteidensä käyttöaikaa maksamalla asiaankuuluvan maksun. Platinum-jäsen, joka on RCI Points -jäsen ja jolla on oikeus pidentää pisteidensä 
käyttöaikaa, saa kaksi käyttövuotta lisää pisteilleen, kun hän pidentää niiden käyttöaikaa maksamalla asiaankuuluvan maksun.

4.2.  Jotta Platinum-jäsen voisi pidentää pisteidensä käyttöaikaa, hänen Platinum-jäsenyytensä ja siihen liittyvän perustason Points-jäsenyyden on oltava 
voimassa ja jäsenmaksut kokonaan maksettu hänen pyytäessään pisteiden käyttöajan pidentämistä.

4.3.  Pisteiden käyttöaikaa voi pidentää vain kerran. Tietyt lomakeskukset eivät ehkä salli pisteiden käyttöajan pidentämistä ja käyttöajaltaan pidennettyjen 
pisteiden käyttöä kyseisissä lomakeskuksissa.

5.  Maksuton pisteiden siirto
5.1.  Platinum-jäsenet, jotka ovat RCI Points -jäseniä, voivat siirtää pisteitään muille ehdot täyttäville RCI Points jäsenille ilman veloitusta.

6.  Maksuton jatkuva haku ja alustava varaus
6.1.  Platinum-jäsenet voivat käynnistää jatkuvan haun vaihtoa varten maksamatta vaihtomaksua. Asianmukainen vaihtomaksu maksetaan vasta kun vaihto 

vahvistetaan.

7.  RCI®-talletuksen vaihtoarvon palauttaminen
7.1.  RCI Weeks -jäsen, joka tallettaa viikkonsa myöhemmin kuin yhdeksän kuukautta (270 vuorokautta) ennen kyseisen viikon alkamispäivää, voi saada 

alemman talletuksen vaihtoarvon kyseiselle viikolle. RCI-talletuksen vaihtoarvon palautustuote antaa RCI Weeks -jäsenille mahdollisuuden viikon 
tallettamiseen myöhemmin kuin yhdeksän kuukautta (270 vuorokautta) ennen kyseisen viikon alkamispäivämäärää (mutta viimeistään 15 vuorokautta 
ennen kyseisen viikon alkamispäivämäärää) ja saada talletukselle täyden vaihtoarvon maksamalla RCI-talletuksen vaihtoarvon palautusmaksun 
tallettaessaan (kelluvan viikon omistavien RCI Weeks -jäsenten on ostettava RCI-talletuksen vaihtoarvon palautustuote 24 tunnin kuluessa saatuaan 
ilmoituksen, että viikko on talletettu jäsenen RCI-tilille).

7.2.  Platinum-jäsen, joka on RCI Weeks -jäsen, voi tallettaa viikon viimeistään kuusi kuukautta (180 vuorokautta) ennen kyseisen viikon alkamispäivää ja 
saada viikolle täyden talletuksen vaihtoarvon maksamatta lisämaksua. Platinum-jäsen voi myös tallettaa viikon myöhemmin kuin kuusi kuukautta (180 
vuorokautta) ennen kyseisen viikon alkamispäivämäärää (mutta viimeistään 15 vuorokautta ennen kyseisen viikon alkamispäivämäärää) ja saada 
kyseiselle viikolle täyden talletuksen vaihtoarvon maksamalla RCI-talletuksen vaihtoarvon palautusmaksun tallettaessaan (kelluvan viikon omistavien 
Platinum-jäsenten on ostettava RCI-talletuksen vaihtoarvon palautustuote 24 tunnin kuluessa saatuaan ilmoituksen, että viikko on talletettu jäsenen 
RCI-tilille).

7.3.  Jotta Platinum-jäsen olisi oikeutettu RCI-talletuksen vaihtoarvon palautusetuun, hänen Platinum-jäsenyytensä ja siihen liittyvän perustason Weeks-
jäsenyytensä on oltava voimassa ja jäsenmaksut kokonaan maksettu.

8.  Varausetuoikeusmajoitus
8.1.  Valikoitu, erikseen hankittu majoitus (“Varausetuoikeusmajoitus”) tarjotaan yksinomaan Platinum-jäsenille Vaihtolomia varten, ennen kuin se julkistetaan 

Points- ja Weeks-jäsenille, jotka eivät ole Platinum-jäseniä.
8.2.  Tavanomaisia vaihtomaksuja ja ehtoja sovelletaan kaikkiin etuoikeusmajoitus-Vaihtolomiin.

9.  Kolmansien osapuolten tarjoamat Platinum-edut
9.1.  RCI ei takaa kolmansien osapuolten tarjoamien, Platinum-jäsenyyteen liittyvien tuotteiden tai palveluiden soveltuvuutta tai turvallisuutta. Platinum-

jäsenen vastuulla on tarkistaa aktiviteettien turvallisuus ja soveltuvuus sekä oppaiden, myyjien ja palveluntarjoajien toimivaltuudet ja pätevyydet, ja 
Platinum-jäsen osallistuu aktiviteetteihin omalla vastuullaan. RCI nimenomaan kiistää kyseisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyen kaikki nimenomaiset tai 
oletetut takuut ja vastuut. RCI:n julkaisemat tiedot RCI Platinum -tuotteista ja -palveluista perustuvat asianomaiselta palveluntarjoajalta saatuihin tietoihin. 
RCI ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen annetuista epätäsmällisistä, puutteellisista tai harhaanjohtavista tiedoista koskien RCI Platinum -tuotteita ja 
-palveluja, jotka eivät ole suoraan RCI:n tarjoamia.

9.2.  On mahdollista, että aktiviteetteihin, palveluihin tai tuotteisiin sovelletaan lisäehtoja ja rajoituksia, jotka ovat yksinomaan kysymyksessä olevan myyjän, 
oppaan tai palveluntarjoajan määrättävissä ja jotka voivat muuttua palveluntarjoajan, oppaan tai myyjän yksinomaisella päätöksellä. RCI ei takaa 
kolmannen osapuolen tarjoamien aktiviteettien, tuotteiden tai palvelujen saatavuutta eikä vastaa korvaavien tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta, jos 
kolmas osapuoli peruuttaa tavaratoimituksensa tai palvelunsa ohjelmasta.




