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قبل تاريخ بدء ( يوًما 270)الذين يقومون بإيداع أسبوع في مدة أقل من تسعة أشهر  RCIقد يحصل أعضاء أسابيع  .1.1
لألعضاء في نظام أسابيع  RCIلدى " منتجع اإليداع"يتيح منتج . داع أقل لهذا األسبوعهذا األسبوع على قدرة تبادلية لإلي

RCI  يوًما  15لكن في مدة ال تقل عن )قبل تاريخ بدء هذا األسبوع ( يوًما 270)إيداع أسبوع في مدة أقل من تسعة أشهر
لة لهذا األسبوع عن طريق دفع رسم منتجع والحصول على القدرة التبادلية لإليداع الكام( من تاريخ بدء هذا األسبوع

الذين لديهم أسابيع عائمة شراء منتج  RCIيجب على األعضاء في نظام أسابيع )في وقت اإليداع  RCIاإليداع لدى 
 (. الخاص بالعضو RCIساعة من استالم اإلخطار بأنه قد تم إيداع أسبوع في حساب  24خالل  RCIلدى " منتجع اإليداع"

 
 

 180)إيداع أسبوع خالل مدة أقصاها ستة أشهر  RCIالذين هم أعضاء في نظام أسابيع  RCI Platinumضاء يمكن ألع .1.1
. قبل تواريخ بدء هذا األسبوع والحصول على قدرة تبادلية لإليداع كاملة لهذا األسبوع دون دفع أي رسم إضافي( يوًما

قبل تاريخ بدء هذا األسبوع ( يوًما 180)ن ستة أشهر أيًضا إيداع أسبوع في مدة أقل م RCI Platinumيمكن ألعضاء 
والحصول على القدرة التبادلية لإليداع ( يوًما من تاريخ بدء هذا األسبوع( 15)لكن في مدة ال تقل عن خمسة عشر )

 RCI Platinumيجب على أعضاء )في وقت اإليداع  RCIالكاملة لهذا األسبوع عن طريق دفع رسم منتجع اإليداع لدى 
ساعة من استالم اإلخطار ( 24)خالل أربع وعشرون  RCIلدى " منتجع اإليداع"الذين لديهم أسابيع عائمة شراء منتج 

 (. الخاص بالعضو RCIبأنه قد تم إيداع أسبوع في حساب 

 
 

، يجب أن تكون RCIمؤهالً للحصول على مزايا منتجع اإليداع لدى  RCIلكي يكون صاحب عضوية األسابيع لدى  .1.1
 .      RCIية األسابيع السارية قائمة ومدفوعة بالكامل وقت طلب مزايا منتجع اإليداع لدى عضو

 

، يجب أن تكون RCIمؤهالً للحصول على مزايا منتجع اإليداع لدى  RCI Platinumلكي يكون صاحب عضوية    .1.1
الكامل وقت طلب مزايا منتجع وعضوية األسابيع األساسية المرتبطة السارية قائمة ومدفوعة ب RCI Platinumعضوية 

 . RCIاإليداع لدى 

 

 .  يمكن إلغاء منتجع اإليداع مع استرداد المبلغ المالي قبل انتهاء يوم العمل التالي بعد تاريخ الشراء .1.1

 
 
 


