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Termos e condições do programa RCI Nights usando dinheiro. 

1) A sua reserva e/ou serviços de hotel estão sujeitos aos termos e condições estabelecidos nos 

Termos e Condições de Assinatura da RCI Weeks, Pontos RCI e/ou Regras de Assinatura RCI Platinum 

(se for um Membro Platinum RCI), juntamente com estes Termos e Condições do Programa de Hotel 

RCI, que incluem, mas não se limitam, as restrições devido a datas de bloqueio ou indisponibilidade. 

2) A RCI pode a qualquer momento e ao seu exclusivo critério, adicionar, alterar ou cancelar 

qualquer inventário e/ou serviço (s) do Provedor de Hotel RCI Nights. 

3) A RCI e cada Provedor RCI Nights são entidades separadas e distintas, e a RCI pode não ter 

controle sobre a operação dos Provedores. 

4) Os Socios RCI que são elegíveis para usar o Programa RCI Noites em dinheiro, devem pagar o valor 

total indicado no site para reservas de hotel, em dinheiro, com cartão de débito, cartão de crédito 

ou qualquer outro método de pagamento aceite pelo RCI, a seu critério no momento da transação. 

5) Os Socios terão acesso a plataforma online em: www.rci.com, e  aos descontos mais recentes. 

Além disso, os guias RCI estarão disponíveis nos seguintes números: 

País de residência Número do serviço Socios Points Número do serviço Socios Weeks 

Argentina / Paraguay  0800 444 9870  
0800 333 0428 
0800 666 2724  

Brasil 0800 8919421  
0800 891 9213 
0800 761 0048 

Chile / Perú / Bolivia  123 0020 8088  
800 712 071 
800 835 897  

Colombia / Ecuador  01800 754 1671  
01800 754 1660 
01800 752 2361  

Costa Rica/ El Salvador/ 
Guatemala / Honduras / 
Nicaragua / Panamá  (005255) 5283 1117  

0800 0521 000 
(005255) 5283 1111 
(005255) 5283 1190 

México 
1 800 506 1789 
55 5283 1117 

1 800 506 1789 
55 5283 1111 

Uruguay (00598) 2518 4299  0800 8242  

Venezuela 0800 100 4928  

0800 100 3853 
0800 100 5600 
Desde EEUU 1 866 6972460  

 

 

 

 

 

http://www.rci.com/


6) Restrições e/ou termos e condições adicionais podem ser aplicados a qualquer transação 

específica da RCI Nights. Verifique com o fornecedor individual quaisquer restrições e/ou termos e 

condições adicionais. 

7) O inventário do Provedor da RCI Nights e quaisquer outros produtos e/ou serviços oferecidos 

estão sujeitos à disponibilidade da RCI ou do Provedor da RCI Nights, que podem impor certas datas 

de indisponibilidade sem aviso prévio. 

8) Salvo indicação em contrário, no momento da reserva, todas as transações não serão  

reembolsáveis, não podem ser trocadas ou transferidas e estão sujeitas aos termos e condições do 

prestador de serviços /fornecedor, além dos termos e condições da RCI. 

9) Qualquer valor pago, seja em dinheiro, por cartão de débito ou crédito, estará sujeito à política 

de cancelamento do Provedor da RCI Nights, e não estarão sujeitas ao período de carência. 

10) A RCI não garante a idoneidade, segurança ou proteção das atividades do resort ou hotel, dos 

guias, vendedores ou prestadores de serviços descritos neste documento. É de responsabilidade do 

Cliente/Sócio investigar a segurança e adequação de qualquer atividade, e as credenciais e aptidão 

de qualquer guia, fornecedor ou prestador de serviço, de modo que os Clientes/Socios participam 

por sua própria conta e risco a qualquer evento ocorrido no Resort ou hotel, por seus prestadores 

e/ou terceiros. A RCI renúncia expressamente a quaisquer garantias ou responsabilidades expressas 

ou implícitas em relação a tais atividades do resort, dos guias, fornecedores ou prestadores de 

serviços. Portanto, a RCI não pode aceitar a responsabilidade, e não será responsável por qualquer 

informação imprecisa, incompleta ou enganosa fornecida sobre os produtos e/ou serviços do 

Programa RCI Nights. 

Qualquer fornecedor, guia ou prestador de serviços aplicável pode, a seu exclusivo critério, impor 

taxas, termos, condições e restrições adicionais sobre qualquer atividade ou serviço, e tais taxas 

adicionais, termos, condições e restrições estão sujeitos a alterações a critério exclusivo do 

fornecedor, serviço, guia ou vendedor. Além disso, agências governamentais, estados, municípios 

ou órgãos semelhantes podem impor regras ou regulamentos relacionados aos planos de viagem 

de um associado. É de responsabilidade do Cliente/Sócio verificar se tais leis, regulamentos, taxas, 

termos, condições e restrições adicionais se aplicam à transação. A RCI não garante a disponibilidade 

de atividades ou serviços de terceiros. 

11) Se a RCI ou qualquer Provedor da RCI Nights, evitar, obstruir ou atrasar o cumprimento de 

qualquer obrigação aqui prevista, incluindo, mas não se limitando a, fornecer acomodação ou 

outros serviços de viagem, devido a uma "Força Maior" além de sua controle razoável, a referida 

parte ficará isenta de continuar a cumpri-la. O termo "Força Maior", conforme usado neste 

documento, deve significar e referir-se a (i) um evento fortuito ou de força maior, incêndio, 

explosão, perigos do mar, raios, terremotos, tempestades, inundações, guerra declarada ou não 

declarada , revolução, insurreição, motim, ato de pirataria, ato de terrorismo, sabotagem, bloqueio, 

embargo, acidente, epidemia, pandemia ou quarentena; (ii) ação de uma autoridade governamental 

que impeça ou retarde o cumprimento das obrigações de tal parte, nos termos deste instrumento; 

ou (iii) uma greve, bloqueio ou outra agitação trabalhista resultante de qualquer causa e se as 

demandas dos funcionários envolvidos forem razoáveis ou dentro do poder de tal parte. Apesar da 



incapacidade da RCI ou de qualquer Provedor da RCI Nights de cumprir qualquer obrigação aqui 

estabelecida, as obrigações do Sócio aqui estabelecidas continuarão. 

12) A RCI pode modificar estes Termos e Condições do Programa RCI Nights a qualquer momento, 

a seu exclusivo critério, da maneira estabelecida nos Termos e Condições RCI Weeks, RCI Points ou 

RCI Platinum, para modificar os Termos e Condições de Assinatura por RCI. 


