
 

1. RCI Yatırılan Hafta İadesi
 SM

 
 

1.1. Haftanın başlangıç tarihinden önceki dokuz ay (270 gün) içerisinde Hafta yatıran RCI Weeks Üyeleri, söz konusu Hafta 
için daha düşük bir Hafta Değişim Gücü alabilir. RCI Yatırılan Hafta İadesi, RCI Weeks Üyelerinin haftayı yatırırken RCI 
Yatırılan Hafta İadesi ücretini ödeyerek (esnek Haftası bulunan RCI Weeks Üyeleri, üyenin RCI hesabına bir Hafta 
yatırıldığına dair bir bildirim aldıktan sonraki yirmi dört (24) saat içerisinde RCI Yatırılan Hafta İadesini satın almalıdır) söz 
konusu Haftanın başlangıç tarihinden önceki dokuz ay içinde (ancak söz konusu Haftanın başlangıç tarihinden en az 15 gün 
önce olmak kaydıyla) bir Hafta yatırmalarına ve söz konusu Hafta için tüm Hafta Değişim Gücünü almalarına olanak tanır.  
 
 

1.2. RCI Weeks Üyesi olan Platinum Üyeleri, söz konusu Haftanın başlangıç tarihinden önceki altı ay (180 gün) içerisinde bir 
Hafta yatırabilir ve herhangi bir ek ücret ödemeden söz konusu Hafta için tüm Hafta Değişim Gücünü alabilir. Platinum 
Üyeleri, söz konusu Haftanın başlangıç tarihinden önceki altı ay (180 gün) içerisinde de (ancak söz konusu Haftanın 
başlangıç tarihinden en az on beş (15) gün önce olmak kaydıyla) bir Hafta yatırabilir ve haftayı yatırırken RCI Yatırılan 
Hafta İadesi ücretini ödeyerek (esnek Haftası bulunan RCI Weeks Üyeleri, üyenin RCI hesabına bir Hafta yatırıldığına dair 
bir bildirim aldıktan sonraki yirmi dört (24) saat içerisinde RCI Yatırılan Hafta İadesini satın almalıdır) söz konusu Hafta için 
Hafta Değişim Gücünün tamamını alabilir.  
 
 

1.3. Bir RCI Weeks Üyesinin RCI Yatırılan Hafta İadesi avantajından yararlanabilmesi için, RCI Yatırılan Hafta İadesi avantajı 
talep edildiği sırada söz konusu Weeks Üyeliği geçerli olmalı ve üyelik ücretleri tam olarak ödenmiş olmalıdır.       

 

1.4.   Bir Platinum Üyesinin RCI Yatırılan Hafta İadesi avantajından yararlanabilmesi için, RCI Yatırılan Hafta İadesi avantajı 
talep edildiği sırada söz konusu Platinum Üyeliği ve ilgili Weeks Üyeliği geçerli olmalı ve üyelik ücretleri tam olarak 
ödenmiş olmalıdır.  

 

1.5. Yatırılan Hafta İadesi, satın alınan tarihten sonraki İş Günü sona ermeden önce para iadesi karşılığında iptal edilebilir.   
 
 
 


