
Alteração dos Termos e Condições de Utilização da Carteira da 

Alipay Europe para Consumidores 

Caro Cliente,  

Gostaríamos de o informar de que introduziremos alterações aos Termos e Condições 

de Utilização da Carteira da Alipay Europe para Consumidores que regem a utilização 

da sua Carteira Alipay e os Serviços da Carteira Alipay (os «Termos e Condições»).  

Estas alterações são, em resumo, as seguintes:   

- Todas as referências ao Sistema de Processamento de Pagamentos da Alipay, 

à Alipay Global Connect e a quaisquer disposições conexas foram eliminadas 

(ver o Anexo 1, cláusulas 6.8, 7.1.3, 15.1, 17.10, 21.3, 21.4 e 21.5.1), dado que 

não são relevantes; 

 

- Esclarecemos quais os serviços sujeitos aos Termos e Condições, bem como 

o seu âmbito de aplicação (ver a cláusula 1.1);  

 

- Esclarecemos que deve ter uma conta AliExpress para abrir e manter uma 

Carteira Alipay (ver a cláusula 1.2); 

 

- Esclarecemos quais os instrumentos de pagamento aceites para a 

transferência de fundos para o seu Saldo da Carteira Alipay, em particular, 

tendo em conta que tais instrumentos de pagamento devem estar no mesmo 

nome que utiliza para a Alipay Wallet (ver a cláusula 5.2);  

 

- Atualizámos a hiperligação do Aviso de Privacidade (ver a cláusula 8.2);  

 

- Atualizámos a cláusula relativa ao consentimento para a transferência de 

dados, a fim de suprimir o Luxemburgo e a Espanha, e acrescentámos os 

Estados Unidos como país onde podem estar estabelecidos terceiros (ver a 

cláusula 9.1);  

 

- Atualizámos as causas de cessação dos Serviços da Carteira Alipay para 

incluir o caso de eliminação ou pedido de eliminação de uma conta AliExpress 

(ver a cláusula 17); 

 

- Os prazos para a execução de um Pedido de Pagamento foram atualizados 

(ver a cláusula 20);   

 

- O regulamento da Câmara de Comércio Internacional aplica-se agora à 

resolução da arbitragem, que terá lugar ou sede em Paris, França (ver a 

cláusula 25.6.3);  
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- Também efetuámos algumas outras alterações ao longo dos Termos e 

Condições (consulte a nova versão alterada dos Termos e Condições que se 

junta). 

A versão recentemente alterada dos Termos e Condições que contém as alterações 

encontra-se junta ao presente documento.  

A nova versão alterada dos Termos e Condições entrará em vigor em 1 de fevereiro 

de 2022 e regerá a nossa relação comercial a partir dessa data.  

De acordo com a cláusula 18 dos Termos e Condições, considerar-se-á que aceitou 

essas alterações se não nos notificar de que se recusa a aceitá-las antes da data 

proposta para a sua entrada em vigor acima referida.  

Caso pretenda recusar as alterações propostas, tem de comunicar a sua recusa 

através do «centro de ajuda» no Website do Operador da Plataforma. Tenha em 

atenção que se se recusar a aceitar os Termos e Condições alterados, deixaremos 

de estar em condições de lhe prestar os Serviços da Carteira Alipay. Uma recusa 

equivalerá, por conseguinte, à cessação da prestação dos Serviços da Carteira Alipay 

e a sua Carteira Alipay será encerrada em conformidade com a cláusula 17 dos 

Termos e Condições. Essa cessação ocorrerá sem penalidades ou encargos.  

Se tiver alguma questão relacionada com as alterações propostas, não hesite em 

contactar-nos através do «centro de ajuda» no Website do Operador da Plataforma.  

Com os melhores cumprimentos,  

 

Novembro de 2021 

Alipay (Europe) Limited S.A.  
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