
Alipay Europe vartotojo piniginės naudojimo sąlygų pakeitimai 

Gerbiamas kliente,  

Norime Jus informuoti, kad įvesime pakeitimus Alipay Europe vartotojo piniginės 

naudojimo sąlygose, reglamentuojančiose Jūsų naudojimąsi Alipay pinigine ir Alipay 

piniginės paslaugomis (“Naudojimosi sąlygos”).  

Apibendrintai, pakeitimai yra tokie: 

- visos nuorodos į Alipay mokėjimų vykdymo sistemą, Alipay Global Connect ir 

visos su tuo susijusios nuostatos (žr. Priedo 1, 6.8, 7.1.3, 15.1, 17.10, 21.3, 

21.4 ir 21.5.1 punktus) buvo pašalintos, nes nėra aktualios; 

- patikslinome paslaugas, kurioms taikomos Naudojimosi sąlygos, taip pat jų 

taikymo sritį (žr. 1.1 punktą); 

- patikslinome, jog turite turėti AliExpress paskyrą tam, kad galėtumėte atidaryti 

ir išlaikyti Alipay piniginę (žr. 1.2 punktą); 

- patikslinome priimtinas mokėjimo priemones, kuriomis galite pervesti lėšas į 

Jūsų Alipay piniginės balansą, pažymint, kad tokios mokėjimo priemonės turi 

būti tuo pačiu vardu, kaip ir vardas, kurį naudojate Alipay piniginėje (žr. 5.2 

punktą); 

- atnaujinome pranešimo apie privatumą nuorodą (žr. 8.2 punktą); 

- atnaujinome duomenų perdavimo sutikimo sąlygą, kurioje pašalinome 

Liuksemburgą, Ispaniją ir pridėjome JAV kaip šalį, kurioje gali būti gali būti 

įsisteigę trečiosios šalys pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus (žr. 9.1 

punktą); 

- atnaujinome Alipay piniginės paslaugų nutraukimo priežastis, įtraukdami 

AliExpress paskyros ištrynimo arba prašymo ištrinti atvejį (žr. 17 punktą); 

- atnaujinti mokėjimo nurodymo įvykdymo terminai (žr. 20 punktą); 

- sprendžiant bet kokį kilusį ginčą arbitražu, nuo šiol bus taikomos Tarptautinių 

prekybos rūmų (ICC) arbitražo taisyklės, o arbitražo vieta arba teisinė vieta bus 

Paryžiuje, Prancūzijoje (žr. 25.6.3 punktą); 

- taip pat atlikome keletą kitų Naudojimosi sąlygų pakeitimų (žr. pridedamą 

naujausią pakeistų Naudojimosi sąlygų versiją). 

Naujai pakeista Naudojimosi sąlygų versija yra pridedama. 

Naujai pakeista Naudojimosi sąlygų versija įsigalios 2022 metų vasario 1 d ir nuo tos 

dienos reglamentuos mūsų santykius. 
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Pagal Naudojimosi sąlygų 18 punktą, laikoma, kad sutikote su naujais pakeitimais, jei 

nepranešite mums prieš aukščiau nurodytą jų įsigaliojimo datą ir neatsisakote jų 

priimti. 

Jeigu nesutinkate su siūlomais pakeitimais, apie tai turite pranešti platformos 

operatoriaus svetainės „pagalbos centre“. Atkreipiame dėmesį, kad jei atsisakysite 

priimti pakeistas Naudojimosi sąlygas, nebegalėsime jums teikti Alipay piniginės 

paslaugų. Naudojimo sąlygų atsisakymas atitinkamai reiškia Alipay piniginės paslaugų 

teikimo nutraukimą, o jūsų Alipay piniginė bus uždaryta pagal Naudojimosi sąlygų 17 

punktą. Šis nutraukimas įvyks be baudų ar mokesčių. 

Jei turite klausimų, susijusių su siūlomais pakeitimais, nedvejodami susisiekite su 

mumis per „pagalbos centrą“ platformos operatoriaus svetainėje. 

Pagarbiai, 

2021 m. lapkritis 

Alipay (Europe) Limited S.A.  
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