
Zmiana Regulaminu Użytkownika Alipay Wallet Europa 

Szanowny Kliencie,  

Niniejszym informujemy, że wprowadzamy zmiany w Regulaminie Użytkownika Alipay 

Wallet Europa, określającym korzystanie z Alipay Wallet oraz Usług Alipay Wallet 

("Regulamin"). 

Zmiany te są w skrócie następujące:   

- Usunęliśmy wszystkie odniesienia do Systemu Przetwarzania Płatności Alipay, 

Alipay Global Connect oraz wszelkie powiązane postanowienia (zob. Załącznik 1, pkt 

6.8, 7.1.3, 15.1, 17.10, 21.3, 21.4 i 21.5.1), jako nierelewantne; 

- Doprecyzowaliśmy usługi podlegające Regulaminowi oraz zakres jego stosowania 

(zob. pkt 1.1);  

- Wyjaśniliśmy, że do otwarcia i prowadzenia Alipay Wallet wymagane jest posiadanie 

Konta AliExpress (zob. pkt 1.2); 

- Doprecyzowaliśmy akceptowane instrumenty płatnicze służące do przekazywania 

środków na Saldo Alipay Wallet, w szczególności, wskazując, że takie instrumenty 

płatnicze muszą być wydane na takie samo imię użytkownika, jak to które jest używane 

przez użytkownika w związku z Alipay Wallet (zob. pkt 5.2);  

- Zaktualizowaliśmy link do Informacji o Polityce Prywatności Alipay Wallet (zob. pkt 

8.2);  

- Zaktualizowaliśmy postanowienie o zgodzie na przekazanie danych poprzez 

usunięcie z jego treści Luksemburga i Hiszpanii oraz dodanie Stanów Zjednoczonych 

jako kraju, w którym mogą mieć siedzibę podmioty trzecie (zob. pkt 9.1);  

- Zaktualizowaliśmy podstawy wypowiedzenia Usług Alipay Wallet, uwzględniając 

usunięcie lub żądanie usunięcia Konta AliExpress (zob. pkt 17); 

- Zaktualizowaliśmy ramy czasowe Polecenia Realizacji Płatności (zob. pkt 20);   

- Zastrzegliśmy, że spory lub roszczenia będą rozstrzygane w drodze arbitrażu, 

zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej, a siedzibą 

bądź miejscem właściwym dla arbitrażu będzie Paryż, Francja (zob. pkt 25.6.3);  

- Wprowadziliśmy również kilka innych zmian w Regulaminie (prosimy o zapoznanie 

się z załączoną nową, zmienioną wersją Regulaminu). 

Zmieniona wersja Regulaminu jest załączona do niniejszego dokumentu.  

Zmieniona wersja Regulaminu wejdzie w życie w dniu 1 lutego 2022 r. i od tego dnia 

będzie kształtować nasze stosunki handlowe.  

Zgodnie z pkt 18 Regulaminu uznaje się, że Użytkownik akceptuje te zmiany, jeśli nie 

powiadomi nas przed upływem daty ich wejścia w życie, że odmawia ich akceptacji.  



Jeżeli chcesz odmówić akceptacji przyjętych zmian, musisz poinformować nas o 

swojej odmowie za pośrednictwem "help centre" na Stronie Operatora Platformy. 

Należy pamiętać, że w przypadku odmowy akceptacji zmienionego Regulaminu nie 

będziemy w stanie dłużej świadczyć na rzecz Użytkownika Usług Alipay Wallet. 

Odmowa będzie oznaczać odpowiednio zakończenie świadczenia Usług Alipay Wallet, 

a Alipay Wallet Użytkownika zostanie zamknięty zgodnie z pkt 17 Regulaminu. 

Zamknięcie Alipay Wallet nastąpi bez naliczania kar lub opłat.  

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przyjętych zmian, prosimy o kontakt z 

nami za pośrednictwem "help centre" na Stronie Operatora Platformy.  

Z poważaniem, 
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Alipay (Europe) Limited S.A. 

 

 

 

 


