
 

1. Recuperação do Depósito do RCI
 SM

 
 

1.1. Os Membros de Semanas do RCI que depositarem uma Semana menos de nove meses (270 dias) antes da data de 
início dessa Semana podem receber um Poder de Troca do Depósito inferior para essa Semana. O produto Recuperação 
do Depósito do RCI permite que os Membros de Semanas do RCI depositem uma Semana menos de nove meses (270 
dias) antes da data de início dessa Semana (mas, no mínimo, 15 dias antes da data de início dessa Semana) e recebam o 
Poder de Troca do Depósito total para essa Semana, pagando a taxa de Recuperação do Depósito do RCI na altura do 
depósito (os Membros de Semanas do RCI com Semanas flutuantes devem comprar o produto Recuperação do Depósito 
do RCI no prazo de vinte e quatro (24) horas da recepção da notificação de que uma Semana foi depositada na conta do 
RCI do membro).  
 
 

1.2. Os Membros Platinum que são Membros de Semanas do RCI podem depositar uma Semana até seis meses (180 dias) 
antes das datas de início dessa Semana e receber o Poder de Troca do Depósito total para essa Semana, sem pagarem 
uma taxa adicional. Os Membros Platinum também podem depositar uma Semana menos de seis meses (180 dias) antes 
da data de início dessa Semana (mas, no mínimo, quinze (15) dias antes da data de início dessa Semana) e receber o 
Poder de Troca do Depósito total para essa Semana, pagando a taxa de Recuperação do Depósito do RCI na altura do 
depósito (os Membros Platinum com Semanas flutuantes devem comprar o produto Recuperação do Depósito do RCI no 
prazo de vinte e quatro (24) horas da recepção da notificação de que uma Semana foi depositada na conta do RCI do 
membro).  
 
 

1.3. Para um Membro de Semanas do RCI ser elegível para a vantagem de Recuperação do Depósito do RCI, a Inscrição de 
Semanas aplicável deve ser actual e estar paga na totalidade na altura em que a vantagem de Recuperação do Depósito 
do RCI é solicitada.       

 

1.4.   Para um Membro Platinum ser elegível para a vantagem de Recuperação do Depósito do RCI, a Inscrição Platinum 
aplicável e a Inscrição de Semanas básica associada devem ser actuais e estarem pagas na totalidade na altura em que a 
vantagem de Recuperação do Depósito do RCI é solicitada.  

 

1.5. A Recuperação do Depósito pode ser cancelada para um reembolso antes do final do Último Dia Útil seguinte após a 
data de compra.   

 
 
 


