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CONTRATO	DOS	SERVIÇOS	DE	PAGAMENTO	

Condições	Gerais	de	Utilização	-	Versão	1.1	05/06/2015		

Acordo	entre	

O	Cliente	e	

Lemon	Way,	Sociedade	Limitada	com	um	capital	de	860	232,53	€,	número	SIREN	500	486	915,	com	domicílio	em:	14,	rue	de	la	
Beaune,	 93100	 Montreuil,	 França	 (em	 adiante,	 referida	 como	 “LemonWay”),	 certificada	 em	 24/12/2012	 pela	 “Autorité	 de	
Contrôle	 Prudentiel	 et	 de	 Régulation”	 (“ACPR”,	 França,	 Website:	 http://acpr.banque-france.fr)	 61,	 rue	 Taitbout	 75009	 Paris,	
como	Instituição	de	Pagamento	híbrida,	com	o	número	16	568	J.	

PRÓLOGO	

Estas	 “Condições	 Gerais	 de	 Utilização	 dos	 Serviços	 de	 Pagamento”	 ou	 “Condições	 de	 Serviço”	 estarão	 disponíveis	 a	 qualquer	
momento	 no	 Website	 (https://www.LemonWay.fr)	 e	 regulam	 os	 termos	 e	 condições	 para	 a	 abertura	 de	 uma	 Conta	 de	
Pagamento	na	LEMON	WAY	a	nome	do	Cliente	e	a	prestação	dos	serviços	de	pagamento.	Recomendamos	ao	Cliente	que	as	leia	
atentamente	antes	de	aceitar.	

O	 Cliente	 pode,	 a	 qualquer	momento,	 consultar,	 reproduzir,	 armazenar	 no	 seu	 computador	 ou	 noutro	 suporte,	 reenviar	 por	
correio	eletrónico	ou	 imprimir	estas	condições	em	papel	para	sua	conservação.	Também	poderá	obter	uma	cópia	das	mesmas	
através	de	correio	postal	de	forma	gratuita,	mediante	solicitação	expressa	à	LEMON	WAY.		

É	 possível,	 a	 qualquer	momento	e	de	 acordo	 com	a	 Lei	 em	vigor,	 verificar	 a	 certificação	da	 LEMON	WAY	 como	 instituição	de	
pagamento	no	website	www.regafi.fr.	O	Website	da	instituição	de	pagamento	LEMON	WAY	é	o	seguinte:	www.lemonway.fr	

1- APLICAÇÃO	

O	Contrato-Quadro	dos	Serviços	de	Pagamento	é	formado	por	estas	Condições	de	Serviço,	pelo	formulário	de	abertura	da	conta	
de	pagamento	e	pelas	condições	de	estabelecimento	de	preços	(o	“Contrato”).	

Estes	documentos	constituem	um	todo	e	regulam	os	termos	e	condições	de	utilização	dos	Serviços	de	Pagamento	aos	Clientes	
proporcionados	pela	empresa	LEMON	WAY.	

2- DEFINIÇÕES	

Os	 termos	 utilizados	 nestas	 Condições	 de	 Serviço	 serão,	 sempre	 que	 se	 utilizem	 com	 iniciais	 em	 Maiúsculas	 e	
independentemente	de	serem	grafadas	em	singular	ou	plural,	conforme	se	definem	a	seguir:	

- Beneficiário:	pessoa	singular	ou	coletiva	designada	pelo	Cliente	para	receber	uma	Transação	de	Pagamento	realizada	
pela	LEMON	WAY	de	acordo	com	o	Contrato.	O	Beneficiário	pode	ser	outro	Cliente,	um	terceiro	ou	o	Cliente	que	efetua	
o	pagamento.	

- Cliente:	pessoa	individual	ou	coletiva	e	Titular	da	Conta	de	Pagamento.	

- Conta	 de	 Pagamento:	 conta	 aberta	 nos	 livros	 da	 LEMON	 WAY	 com	 o	 objetivo	 de	 proporcionar	 Transações	 de	
Pagamento	 de	 débito	 e	 de	 crédito,	 quantias	 devidas	 pelo	 Cliente	 e	 qualquer	 investimento	 relacionado	 com	 as	 suas	
Operações,	 assim	 como	 para	 compensar	 estas	 quantias	 na	 data	 do	 seu	 pagamento	 ou	 depósito	 na	 Conta,	 com	 o	
objetivo	de	mostrar	um	saldo	líquido	das	Prestações	disponíveis	da	Conta.	Este	saldo	não	deve	ser	negativo,	quer	seja	
tecnicamente	ou	por	regulamentação.	

- Transações	de	Pagamento:	ações	que	consistem	no	pagamento,	transferência,	ou	retirada	de	fundos	por	transferência	
bancária	 na	 sua	 Conta	 de	 Pagamento,	 independentemente	 de	 qualquer	 obrigação	 subjacente	 entre	 o	 Cliente	 e	 o	
Beneficiário,	ordenada	pelo	Cliente.	

- Ordem	de	Pagamento:	consentimento	dado	pelo	Cliente	de	acordo	com	as	medidas	e	procedimentos	personalizados	
definidos	entre	o	Cliente	e	a	LEMON	WAY,	com	a	finalidade	de	autorizar	uma	Transação	de	Pagamento.	

- Prestação:	quantidade	creditada	na	Conta	de	Pagamento	que	pode	ser	solicitada	por	futuras	Transações	de	Pagamento	
após	a	receção	de	uma	Ordem	de	Pagamento	do	Cliente,	o	Proprietário	da	Conta.		

- Serviços	de	Pagamento:	serviços	oferecidos	pela	LEMON	WAY	na	aplicação	do	Contrato	e	que	incluem	a	realização	de	
transferências	bancárias	e	a	aquisição	de	ordens	de	pagamento	com	cartão	e	por	transferência	bancária.	

- Website:	 refere-se	 à	 página	 web	 http://www.lemonway.eu,	 a	 partir	 da	 qual	 a	 LEMON	WAY	 oferece	 os	 Serviços	 de	
Pagamento.		
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- Website	do	Parceiro:	 refere-se	à	página	web	do	Parceiro,	 cujos	detalhes	 são	 indicados	no	 formulário	de	abertura	de	
Conta,	 para	 estes	 efeitos,	 na	 qualidade	 de	 Beneficiário,	 empresa	 fornecedora	 ou	 intermediário	 entre	 o	 Cliente	 e	 o	
Beneficiário	da	Transação	de	Pagamento.		

	

3- ABRIR	CONTA	DE	PAGAMENTO	

O	Cliente	deve	cumprir	os	requisitos	do	procedimento	de	abertura	da	Conta	de	Pagamento	descritos	em	baixo.		

3.1	–	Declarações	Prévias	do	Cliente	

O	 Cliente,	 maior	 de	 idade	 e	 juridicamente	 capaz,	 ou	 pessoa	 coletiva,	 declara	 expressamente	 que	 tem	 a	 capacidade	 e/ou	 as	
autorizações	necessárias	para	utilizar	o	serviço	de	pagamento	proporcionado	pela	LEMON	WAY	e	compromete-se	a	indemnizar	a	
LEMON	WAY	contra	qualquer	eventual	responsabilidade	que	derive	de	uma	declaração	falsa.	

O	Cliente	declara	que	age	em	seu	próprio	nome.	O	Cliente	tem	a	obrigação	de	utilizar	os	serviços	prestados	pela	LEMON	WAY	de	
boa	fé,	com	fins	lícitos	e	respeitando	as	disposições	do	Contrato.	

O	 Cliente,	 enquanto	 pessoa	 singular,	 declara	 que	 reside	 no	 Espaço	 Económico	 Europeu,	 ou	AELC;	 o	 Cliente,	 enquanto	 pessoa	
singular,	declara	que	está	registado	no	Espaço	Económico	Europeu,	ou	AELC.	Para	os	restantes	países	de	residência	ou	registo,	a	
LEMON	WAY	possui	 a	 autoridade	de	não	 rever	a	 solicitação	de	abertura	de	uma	Conta	de	Pagamento	 com	a	 finalidade	de	 se	
ajustar	aos	limites	geográficos	no	seu	acordo.	

A	 lista	 de	 países	 nos	 quais	 a	 Instituição	 de	 Pagamento	 LEMON	WAY	admite	 clientes	 está	 disponível	 a	 qualquer	momento	 no	
Website	https://www.regafi.fr	

3.2	–	Condições	para	assinatura	do	Contrato		

O	 formulário	 de	 abertura	 da	 Conta	 de	 Pagamento	 será	 assinado	 pelo	 Cliente,	 depois	 de	 informado	 sobre	 as	 disposições	 do	
Contrato.	Para	o	efeito,	poderá	proporcionar	uma	assinatura	manuscrita	numa	versão	impressa	enviada	por	correio	postal	para	a	
sede	central	da	LEMON	WAY,	cujo	endereço	se	encontra	na	primeira	página	destas	Condições	de	Serviço.	A	utilização	do	módulo	
de	assinatura	eletrónica	é	proporcionada	ao	Cliente	no	Website	de	um	Parceiro.	O	Cliente	confirma	que	leu,	entendeu	e	aceitou	o	
Contrato-Quadro	na	sua	totalidade.		

3.3	–	Documentação	a	apresentar	para	identificação		

O	Cliente	aceita	que	o	Website	de	um	Parceiro	proporciona	à	LEMON	WAY	os	seguintes	elementos:		

Para	pessoas	singulares:		

- Uma	cópia	de	um	documento	de	identidade	atual	e	válido	(cartão	do	cidadão	ou	passaporte);	a	cópia	deve	estar	legível	
e	será	sujeita	a	aprovação	por	parte	da	LEMON	WAY.	

- Para	certos	limites,	a	LEMON	WAY	solicitará	a	cópia	de	um	segundo	documento	de	identidade.	
- Uma	cópia	do	número	IBAN	para	que	a	Lemon	Way	possa	realizar	uma	transferência	bancaria	externa	específica	para	o	

banco	do	Cliente	que	possua	a	Conta	de	Pagamento.		

Para	pessoas	coletivas:		

- Uma	cópia	dos	estatutos	registados	no	Registo	Comercial	(incluindo	a	distribuição	de	acionistas),	exceto	para	empresas	
cotadas	em	bolsa.	

- Uma	cópia	do	registo	de	Empresa	dos	últimos	3	meses.		
- Uma	cópia	de	um	documento	de	identidade	do	representante	legal	da	empresa	e	cópia	de	um	segundo	documento	de	

identidade,	a	pedido	da	LEMON	WAY.	
- Uma	cópia	de	um	número	IBAN	a	nome	do	Cliente.	
- Serão	solicitados	os	mesmos	documentos	ao	beneficiário	de	qualquer	Cliente	como	pessoa	singular.	
- Para	associações,	uma	cópia	do	número	de	registo	oficial,	uma	cópia	de	um	documento	de	identidade	e	endereço	do	

Presidente	da	Associação	ou	do	Tesoureiro,	assim	como	um	número	de	IBAN	em	nome	da	Associação.	

A	LEMON	WAY	reserva-se	o	direito	de	solicitar	qualquer	outro	documento	ou	 informação	adicional,	com	o	propósito	de	poder	
realizar	 verificações	 relativamente	 às	 suas	 obrigações	 legais,	 incluindo	 as	 relacionadas	 com	o	 combate	 ao	 branqueamento	 de	
capitais.		

O	Cliente	pode,	por	escrito	ou	outro	meio	duradouro,	 autorizar	uma	 terceira	pessoa	a	 transmitir	 estes	documentos	à	 LEMON	
WAY	em	seu	nome.	No	formulário	de	abertura	da	Conta	deverá	indicar	o	nome	registado	da	entidade	comercial.		
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Informa-se	o	Cliente	que	a	LEMON	WAY	irá	conservar	em	arquivo	eletrónico	uma	cópia	do	documento	ou	documentos	utilizados	
como	identificação,	durante	um	período	de	cinco	(5)	anos	após	o	fim	da	relação	com	os	clientes.		

3.4	–	Aceitação	da	abertura	de	uma	Conta	de	Pagamento	

A	 LEMON	WAY	 pode	 negar-se	 a	 abrir	 uma	 conta	 de	 pagamento	 por	 qualquer	 motivo	 e	 sem	 necessidade	 de	 justificar	 a	 sua	
decisão.	Esta	situação	não	poderá	resultar	em	danos	e	prejuízos.	

O	Website	do	Parceiro	pode	emitir	a	confirmação	ou	recusa	da	Conta	de	Pagamento	da	LEMON	WAY	através	do	envio	de	um	
correio	eletrónico	ao	Cliente.	O	Cliente	pode	utilizar	esta	aceitação	para	identificar-se	no	Website	do	Parceiro,	 indicando	que	a	
sua	Conta	de	Pagamento	está	aberta.	

4- CERTIFICAR	UMA	CONTA	DE	PAGAMENTO	

4.1	–	Com	cartão	e	por	transferência	bancária	

O	Cliente	pode	proceder	ao	financiamento	da	sua	Conta	de	Pagamento	por	transferência	da	sua	conta	bancária	ou	com	o	cartão	
bancário.	A	Ordem	de	Pagamento	considera-se	irrevogável	a	partir	da	introdução	dos	dados	do	cartão	ou,	no	caso	do	registo	do	
cartão,	após	a	introdução	do	criptograma.		

A	 LEMON	WAY	 pode	 rejeitar	 o	 registo	 de	 uma	 conta	 bancária	 ou	 cartão	 de	 pagamento,	 ou	 cancelar	 esse	 registo	 a	 qualquer	
momento	por	motivos	 de	 segurança.	Neste	 caso,	 o	 Cliente	 deverá	 introduzir	 os	 números	 da	 sua	 conta	 bancária	 ou	 cartão	 de	
pagamento	sempre	que	necessite	depositar	fundos	na	sua	conta.	

A	 LEMON	WAY	 regula	 limites	 que	 podem	 ser	mais	 restritivos	 do	 que	 os	 limites	 do	 banco	 emissor	 do	 cartão	 de	 pagamento,	
sempre	no	interesse	da	proteção	do	Cliente	titular.	São	aplicados	à	plataforma	limites	únicos,	 limites	diários,	mensais	e	anuais,	
para	além	de	qualquer	outro	tipo	de	restrição	no	âmbito	do	combate	à	fraude.	

Informa-se	 o	 Cliente	 que	 qualquer	 operação	 que	 possa	 resultar	 na	 superação	 dos	 limites	 aplicáveis	 será	 automaticamente	
rejeitada	pelo	Sistema	LEMON	WAY.		

Todas	as	transações	por	cartão	de	pagamento	que	não	sejam	efetivamente	pagas,	tenham	sido	rejeitadas	ou	suspensas,	verão	
essa	 quantidade	 automaticamente	 retirada	 do	 seu	 saldo	 na	 Conta	 de	 Pagamento	 por	 parte	 da	 LemonWay.	 Se	 o	 saldo	 for	
insuficiente,	 a	 LEMON	WAY	está	 autorizada	 a	 utilizar	 todas	 as	 vias	 de	 apelação	 contra	o	Cliente	para	 recuperar	 a	 quantia	 em	
dívida.	Além	disso,	a	LEMON	WAY	terá	o	direito	de	rejeitar	a	execução	de	todas	as	futuras	remessas	efetuadas	pelo	cartão	que	
causou	o	incidente.	

As	taxas	para	o	processamento	de	pagamentos	não	realizados,	rejeitados	ou	suspensos	poderão	ser	cobradas	pela	LEMON	WAY,	
até	um	 total	 de	15%	do	 seu	 valor,	 sem	 superar	nunca	os	20	euros,	 de	 acordo	 com	o	artigo	 L.	 133-19	do	Código	Monetário	e	
Financeiro.	

4.2	-	Por	transferência	bancária	de	outra	Conta	de	Pagamento	

Uma	Conta	de	Pagamento	também	pode	ser	financiada	através	de	transferência	bancária	da	Conta	de	Pagamento	de	um	Cliente	
para	a	Conta	de	Pagamento	do	Beneficiário.		

A	Ordem	de	Pagamento	é	recebida	conforme	indicado	no	ponto	5.1	da	conta	do	Beneficiário.	

4.3	-	Registo	de	fundos	da	Conta	

A	LEMON	WAY	 irá	 registar	os	 fundos	 resultantes	da	obtenção	de	uma	Ordem	de	Pagamento	com	cartão	ou	por	 transferência	
bancária	o	mais	cedo	possível;	o	mais	tardar,	no	fim	do	horário	laboral	do	dia	em	que	tenham	sido	recebidos	pela	LEMON	WAY,	
como	se	indica	no	ponto	4.1,	e	em	tempo	real	para	transferências	eletrónicas	realizadas	em	conformidade	com	o	ponto	4.2.	

5- DÉBITO	DE	UMA	CONTA	DE	PAGAMENTO	POR	TRANSFERÊNCIA	BANCÁRIA	

5.1	-	Início	de	uma	Ordem	de	Pagamento	

A	LEMON	WAY	oferece	um	serviço	de	pagamento	que	permite	aos	Clientes	com	Conta	de	Pagamento	ordenar	à	LEMON	WAY	que	
efetue	uma	transferência	bancária	sujeita	a	verificação	de	que	a	Prestação	da	Conta	seja	superior	à	quantia	total	da	transferência	
bancária	(incluindo	os	honorários).	Caso	a	Prestação	seja	insuficiente,	a	Ordem	de	Pagamento	será	rejeitada	automaticamente.	A	
Ordem	de	Pagamento	deve	incluir	a	seguinte	informação:	

- a	quantia	em	euros;	
- o	Beneficiário	identificado	pelo	respetivo	número	da	Conta	de	Pagamento;	
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- a	 data	 da	 transferência	 bancária	 diferencia-se	 da	 ordem	 do	 Cliente	 quando	 a	 transferência	 de	 fundos	 tenha	 sido	
executada	 com	 a	 condição	 de	 cumprir	 a	 medida.	 Portanto,	 a	 data	 é	 o	 fim	 do	 período	 de	 subscrição,	 sujeita	 ao	
cumprimento	da	medida.	

Se	a	Prestação	da	Conta	de	Pagamento	for	insuficiente,	o	Cliente	pode	realizar	um	financiamento	complementar	para	obter	uma	
Prestação	 suficiente	 para	 efetuar	 o	 pagamento.	 A	 autorização	 da	 Ordem	 de	 Pagamento	 está	 sujeita	 à	 receção	 dos	 fundos	
complementares	que	disponibilizem	uma	quantia	suficiente	para	executar	a	Transação	de	Pagamento.	

A	LEMON	WAY	recorda	ao	Cliente	que,	quando	a	divisa	da	Conta	de	Pagamento	for	diferente	da	divisa	da	conta	bancária	a	que	se	
destina	 a	 transferência	 bancária,	 as	 taxas	 de	 câmbio	 ou	 de	 serviço	 poderão	 ser	 cobradas	 pelo	 banco	 uma	 vez	 que	 a	 conta	
bancária	do	Cliente	esteja	aberta.		

A	LEMON	WAY	não	se	responsabiliza	caso	os	dados	bancários	indicados	ao	solicitar	uma	transferência	bancária	sejam	incorretos	
ou	não	estejam	atualizados.		

5.2	-	Irrevogabilidade	de	uma	Ordem	de	Pagamento	

A	Ordem	de	Pagamento	executada	de	forma	suficiente	por	parte	de	um	Cliente	será	irrevogável,	uma	vez	que	a	introdução	de	um	
código	de	utilização	única	adequa-se	ao	ponto	5.1,	não	podendo	o	Cliente,	portanto,	solicitar	o	seu	cancelamento.		

Indica-se	que,	em	certos	casos,	o	Cliente	será	capaz	de	iniciar	uma	ordem	em	grupo	que	inclua	uma	transferência	de	fundos	pelos	
cartões	ativados	segundo	o	ponto	4.1	e	uma	Ordem	de	Pagamento	por	transferência	bancária	para	a	Conta	de	Pagamento	de	um	
Beneficiário	 designado	 numa	 data	 determinada.	 A	 Ordem	 de	 Pagamento	 será	 considerada	 irrevogável	 depois	 de	 inseridos	 os	
dados	do	cartão,	como	se	descreve	no	ponto	4.1.	

A	LEMON	WAY	não	realiza	transferências	bancárias	regulares.	

5.3	–	Quantidades	limite	e	limites	aplicáveis		

O	Cliente	está	sujeito	aos	seguintes	limites	padrão:		

- Se	o	Cliente	for	uma	pessoa	singular,	será	informado	que	está	sujeito	a	um	limite	de	2500	euros	por	ano	natural	e	250	
euros	por	cada	pagamento.	Para	utilizar	a	Conta	de	Pagamento	em	quantias	mais	elevadas,	a	LEMON	WAY	irá	solicitar	a	
correta	identificação	do	Cliente.		

- Se	o	cliente	for	uma	pessoa	coletiva,	a	LEMON	WAY	irá	exigir	de	forma	sistemática	todos	os	documentos	de	identidade	
necessários	antes	de	abrir	a	Conta	de	Pagamento.		

Qualquer	transação	de	pagamento	que	exceda	os	limites	aplicáveis	à	quantia	mensal	cumulativa	será	automaticamente	rejeitada	
pelo	Sistema	LEMON	WAY.		

Outros	limites	ou	bloqueios	de	ordens	de	pagamento	poderão	ser	acionados	a	qualquer	momento	por	parte	da	LEMON	WAY	caso	
exista	risco	de	fraude.	

A	 LEMON	WAY	 reserva-se	 o	 direito	 de	 anular	 uma	 Transação	 de	 Pagamento	 se	 a	 operação	 de	 transferência	 de	 fundos	 por	
transferência	bancária	ou	 cartão	de	pagamento	utilizado	para	 certificar	 a	Conta	de	Pagamento	 for	 rejeitada	ou	 suspensa	pelo	
emissor	do	cartão.	

5.4	-	Atrasos	

Os	atrasos	máximos	para	os	Serviços	de	Pagamento,	de	acordo	com	a	Ordem	de	29	de	 julho	de	2009,	em	aplicação	do	artigo	
L.314-2	do	Código	Monetário	e	Financeiro,	são	os	seguintes:		

- as	operações	de	pagamento	serão	realizadas	pela	LEMON	WAY	o	mais	tardar	no	seguinte	dia	útil	à	sua	efetivação,	se	
forem	realizadas	em	euros	e	utilizando	uma	instituição	de	crédito	local	num	estado	membro	da	União	Europeia;	

- as	 operações	 de	 pagamento	 serão	 realizadas	 pela	 LEMON	 WAY	 o	 mais	 tardar	 no	 fim	 do	 próprio	 dia	 útil	 da	 sua	
realização,	se	forem	realizadas	em	euros	tendo	como	beneficiário	outra	Conta	de	Pagamento.	

6- RELATÓRIOS		

6.1	–	Com	transação		

Depois	de	realizada	uma	Transação	de	Pagamento,	o	Sistema	LEMON	WAY	ou	o	Website	do	Parceiro	enviará	automaticamente	
um	correio	eletrónico	de	confirmação	da	Transação	ao	Cliente	antes	de	 iniciar	a	Ordem	de	Pagamento.	Este	correio	eletrónico	
contém	toda	a	informação	relativa	à	Transação	de	Pagamento	comunicada	pelo	Sistema	LEMON	WAY,	incluindo:	a	identidade	do	
Beneficiário,	 os	 detalhes	 da	 Transação	 de	 Pagamento,	 o	 seu	 valor,	 a	 data	 e	 hora	 da	 Transação,	 assim	 como	 as	 condições	
específicas	do	pagamento.	A	informação	incluída	no	correio	eletrónico	também	estará	disponível	na	sua	Área	de	Cliente.	
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6.2	Resumos	

Todas	as	Transações	de	Pagamento	encontram-se	à	 sua	disposição	num	Resumo	realizado	em	tempo	real	para	cada	Conta	de	
Pagamento.	O	Cliente	poderá	consultar	o	seu	Resumo	no	Website	do	Parceiro.	

O	Cliente	terá	acesso	aos	resumos	das	Contas	de	Pagamento	de	todas	as	Transações	de	Pagamento,	para	créditos	e	débitos	nesta	
conta.		

O	resumo	anual	das	tarifas	é	disponibilizado	durante	o	mês	de	Janeiro	de	cada	ano.	Será	enviada	uma	notificação	aos	clientes	
para	informar	que	este	documento	foi	disponibilizado	no	Website.	

O	período	de	consulta	mantém-se	durante	dois	 (2)	anos,	para	além	do	ano	em	curso.	A	LEMON	WAY	conservará,	em	arquivos	
digitais,	 todos	 os	 documentos	 justificativos	 durante	 os	 períodos	 regulamentares	 aplicáveis,	 assim	 como	 os	 registos	 e	 os	
documentos	de	Transações	de	pagamento	finalizadas.		

7- DURAÇÃO	DO	CONTRATO	E	DATA	DE	INÍCIO	

O	Contrato	entra	em	vigor	no	momento	de	aceitação	dos	termos	deste	documento,	por	um	período	indefinido.		

O	Cliente	dispõe	de	um	prazo	de	catorze	(14)	dias	para	cancelar	o	seu	contrato	sem	pagar	honorários.	Este	breve	período	terá	
início	no	dia	de	assinatura	do	contrato,	ou	seja,	no	dia	em	que	o	Cliente	aceita	as	presentes	Condições	Gerais	do	Serviço.	Durante	
este	período	de	cancelamento,	o	contrato	só	poderá	ter	início	após	solicitação	expressa	por	parte	do	Cliente.	O	Cliente	reconhece	
e	aceita	expressamente	todas	as	instruções	de	pagamento	dirigidas	à	LEMON	WAY	antes	de	finalizar	o	período	de	cancelamento,	
proporcionando	uma	 solicitação	 expressa	 do	 Cliente	 quanto	 ao	 cumprimento	 do	 contrato.	 Portanto,	 o	 Cliente	 não	 irá	 reter	 o	
direito	de	cancelar	uma	instrução	de	pagamento	que	possa	ter	realizado	e	confirmado	durante	o	período	de	cancelamento.		

Este	direito	de	cancelamento	pode	ser	exercido	pelo	Cliente	sem	penalizações	e	por	qualquer	motivo.		

Antes	de	terminado	este	período	de	catorze	dias,	é	necessário	que	o	Cliente	notifique	a	LEMON	WAY	da	sua	decisão	através	de	
carta	 certificada	 com	 aviso	 de	 receção,	 enviada	 à	 sede	 central	 da	 LEMON	WAY,	 cujo	 endereço	 se	 encontra	 na	 definição	 da	
LEMON	 WAY,	 na	 Introdução	 das	 presentes	 Condições	 Gerais	 de	 Utilização.	 Se	 o	 cliente	 não	 exercer	 o	 seu	 direito	 de	
cancelamento,	 o	 contrato	 permanecerá	 em	 efeito,	 de	 acordo	 com	 as	 presentes	 Condições	Gerais	 do	 Serviço.	 Para	 cancelar	 o	
Contrato,	deverão	ser	cumpridas	as	condições	de	cancelamento	do	artigo	19.	

8- RECLAMAÇÕES	

As	reclamações	 relacionadas	com	as	 relações	entre	dois	Clientes	ou	entre	um	Cliente	e	uma	terceira	pessoa	não	serão	válidas	
para	 a	 LEMON	WAY.	 Apenas	 serão	mencionadas	 neste	 artigo	 e	 no	 Contrato	 as	 reclamações	 relativas	 à	 ausência	 ou	 execução	
incorreta	de	uma	Ordem	de	Pagamento	determinada	pelo	Cliente	à	LEMON	WAY.	

As	 reclamações	 (disputas,	 direitos	 de	 oposição,	 acesso	 e	 retificação,	 etc.)	 podem	 ser	 livremente	 exercidas	 por	 meio	 de	
solicitações	dirigidas	à	LEMON	WAY	através	de	correio	eletrónico	(reclamation@lemonway.fr)	ou	correio	postal:		

LEMON	WAY	
Serviço	de	Reclamações	
14,	rue	de	la	Beaune	

93100,	Montreuil,	França	
	

Em	caso	de	qualquer	queixa	ou	solicitação	relativamente:		

- à	falha	de	uma	das	funções	do	Serviço	de	Pagamento	proporcionado	pela	LEMON	WAY	ou	pelo	Website;		
- à	informação	comunicada	pelo	sistema	LemonWay	ou	LEMON	WAY	como	parte	do	Serviço	de	Pagamento;		
- a	um	erro	na	execução	de	um	pagamento	ou	à	inexistência	dessa	execução;		
- a	um	erro	no	débito	da	comissão,	impostos	ou	taxas	bancárias	por	parte	da	LEMON	WAY,		

o	Cliente	deve	informar	a	LEMON	WAY	o	mais	cedo	possível,	a	partir	do	dia	em	que	o	Cliente	tenha	conhecimento	ou	certifique	
ter	conhecimento	do	incidente,	ou	nos	restantes	períodos	mais	longos	indicados	por	disposições	particulares	ou	pela	Legislação.		

Segundo	a	recomendação	2011-R-05	da	ACPR,	de	15	de	dezembro	de	2011,	o	reconhecimento	será	enviado	num	prazo	máximo	
de	dez	dias.	As	reclamações	serão	tramitadas	num	prazo	máximo	de	dois	meses	a	partir	da	sua	receção.		

Tem	também	à	sua	disposição	um	formulário	de	reclamações	no	nosso	Website:	http://www.lemonway.fr/reclamation		

Se	não	for	obtido	um	acordo	amigável,	o	Cliente	não	empresarial	poderá	entrar	em	contacto,	por	correio,	com	um	provedor	do	
cliente	 independente	que	possa	ser	contactado	 livremente	em	caso	de	 litígio,	que	surja	ou	esteja	de	algum	modo	relacionado	
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com	estes	 termos;	o	Provedor	do	Cliente	de	AFEPAME,	36	 rue	de	Taitbout	75009	Paris,	 França,	 sem	prejuízo	da	existência	de	
outras	vias	de	ação	legal.		

9- HONORÁRIOS	

Relativamente	 à	 prestação	 de	 Serviços	 de	 Pagamento	 ao	 Cliente,	 a	 LEMON	WAY	 irá	 solicitar	 uma	 remuneração	 cujo	 valor	 e	
condições	 se	 indicam	 no	 Website	 do	 Parceiro	 no	 separador	 “Comissões	 de	 Serviço”.	 As	 taxas	 indicadas	 são	 as	 comissões	
financeiras	e	abrangem	os	honorários	associados	e	os	da	LEMON	WAY.	

10- SEGURANÇA	

10.1	–	Obrigação	de	Notificação	

O	Cliente	tem	a	obrigação	de	informar	a	LEMON	WAY	imediatamente	se	suspeitar	de	qualquer	utilização	ou	acesso	fraudulento	à	
sua	 Conta	 de	 Pagamento	 ou	 qualquer	 evento	 que	 possa	 conduzir	 a	 tal	 utilização,	 incluindo	 mas	 não	 se	 limitando	 a:	 perda,	
divulgação	acidental	ou	apropriação	indevida	do	seu	Nome	de	Utilizador	para	a	Conta	de	Pagamento,	o	acesso	não	autorizado	à	
Área	de	Cliente	ou	um	pagamento	não	autorizado.		

Esta	notificação	deverá	ser	enviada	por	correio	eletrónico	para	o	seguinte	endereço:	fraude@lemonway.fr.	Esta	notificação	tem	
de	ser	confirmada	por	escrito	para	o	seguinte	endereço:		

Société	LEMON	WAY	
14	rue	de	la	Beaune	

93100,	Montreuil,	França	
França	

	
10.2	-	Prevenção	

A	LEMON	WAY	faz	tudo	o	que	está	ao	seu	alcance	para	impedir	as	restantes	utilizações	fraudulentas	da	Conta	de	Pagamento.		

Os	Parceiros	também	contam	com	os	seus	próprios	meios	de	comunicação	segura	com	o	Cliente.	

10.3-	Uso	de	cookies		

A	LEMON	WAY	pode	utilizar,	como	parte	do	Serviço	de	Pagamento,	cookies	(arquivos	enviados	pelo	servidor	da	LEMON	WAY	que	
ficam	registados	no	seu	disco	rígido	durante	a	navegação).	Estes	cookies	são	utilizados	principalmente	para	melhorar	o	Serviço	de	
Pagamento,	sobretudo	quanto	à	velocidade.		

É	 indicado	 ao	 Cliente	 que	 pode	 recusar	 cookies	 do	 Sistema	 LEMON	 WAY	 na	 configuração	 do	 navegador,	 mas	 isso	 poderia	
prejudicar	a	sua	experiência	com	o	Serviço	de	Pagamento.		

10.4	–	Interrupção	do	serviço	da	LEMON	WAY	

A	 LEMON	 WAY	 compromete-se	 a	 estabelecer	 todos	 os	 recursos	 razoavelmente	 ao	 seu	 alcance	 para	 assegurar	 um	 serviço	
contínuo.	No	entanto,	a	LEMON	WAY	não	assegura	um	acesso	continuado	e	ininterrupto	ao	serviço.	Portanto,	a	LEMON	WAY	não	
se	responsabiliza	por	atrasos	e/ou	impossibilidade	de	aceder	ao	Sistema	LEMON	WAY,	que	provoque	a	impossibilidade	de	efetuar	
Transações	de	Pagamento	ou,	em	caso	de	serviço	com	erro	ou	parcial,	devido	a	fatores	alheios	à	LEMON	WAY.		

Informa-se	o	Cliente	que	a	LEMON	WAY	poderá	ocasionalmente	interromper,	em	parte	ou	no	seu	todo,	o	acesso	ao	Website:		

- para	realizar	reparações,	manutenção	ou	adicionar	novas	funcionalidades;		
- se	existirem	suspeitas	de	tentativa	de	pirataria,	desvio	de	fundos	ou	qualquer	outro	risco	de	infração;		
- quando	pessoas	ou	instituições	autorizadas	o	solicitem	ou	exijam;		
- para	executar	as	operações	da	Conta	de	Pagamento,		
- para	fechar	uma	Conta	de	Pagamento.		

Depois	de	retomado	o	serviço	normal,	a	LEMON	WAY	tentará	realizar	esforços	razoáveis	para	tratar	as	operações	pendentes	no	
menor	período	de	tempo	possível.		

10.5	–	Oposição	a	uma	medida	de	segurança	

O	Cliente	poderá	realizar	uma	oposição	a	uma	medida,	contactando	a	LemonWay	por	correio	eletrónico	(support@lemonway.fr)	
ou	pelo	telefone	(+33)	1	48181930.	

Será	 criado	 um	 número	 de	 registo	 para	 esta	 oposição,	 que	 será	 guardado	 durante	 18	meses.	 Antes	 do	 fim	 deste	 período,	 o	
Cliente	pode	solicitar	por	escrito	uma	cópia	desta	oposição,	que	lhe	será	facultada	pela	LEMON	WAY.	
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A	 LEMON	WAY	 não	 se	 responsabiliza	 pelas	 consequências	 de	 uma	 oposição	 não	 originada	 por	 um	 Cliente.	 A	 solicitação	 de	
oposição	 é	 reconhecida	 pela	 data	 de	 receção	 da	 solicitação	 por	 parte	 da	 LEMON	 WAY,	 ou	 por	 parte	 de	 qualquer	 pessoa	
designada	para	o	efeito.	Em	caso	de	roubo	ou	utilização	fraudulenta,	a	LEMON	WAY	está	autorizada	a	solicitar	um	recibo	ou	uma	
cópia	do	formulário	de	queixas	do	Cliente,	que	se	compromete	a	responder	no	mais	breve	prazo	possível.		

A	LEMON	WAY	irá	bloquear	o	acesso	à	Conta	de	Pagamento,	impossibilitando	a	utilização	do	Nome	de	utilizador	e	da	Conta	de	
Pagamento	do	Cliente.	Serão	enviados	ao	Cliente	novos	dados	de	utilizador,	de	forma	similar	à	primeira	vez	que	abriu	a	sua	Conta	
de	Pagamento.	

11- RESPONSABILIDADES	

Em	 conformidade	 com	o	 artigo	 L.	 133-22	 do	 Código	Monetário	 e	 Financeiro,	 a	 LEMON	WAY	 é	 responsável,	 sem	prejuízo	 dos	
artigos	L.	133-5	e	L.	133-21	do	Código	Monetário	e	Financeiro,	por	executar	corretamente	a	Transação	de	Pagamento	do	Cliente	
que	efetue	o	pagamento	até	que	os	fundos	tenham	sido	recebidos	pelo	provedor	de	Serviços	de	Pagamento	do	Beneficiário	da	
Transação	de	Pagamento.	Caso	a	LEMON	WAY	seja	responsável	por	uma	Transação	de	Pagamento	mal	executada	devido	à	sua	
própria	negligência,	a	LEMON	WAY	reembolsará,	sem	demoras,	esse	valor	ao	pagador	e	restaurará	a	conta	de	débito	ao	estado	
em	que	teria	ficado	se	a	Transação	de	Pagamento	não	tivesse	sido	executada	erroneamente.	

Os	clientes	não	empresariais	que	queiram	impugnar	uma	Transação	de	Pagamento	que	não	tenham	autorizado	devem	entrar	em	
contacto	com	o	Apoio	ao	Cliente,	conforme	o	artigo	8,	assim	que	repararem	na	existência	da	anomalia;	e,	o	mais	tardar,	13	meses	
após	 o	 registo	 da	 Transação	 de	 Pagamento	 na	 Conta.	 Em	 caso	 de	 uso	 de	 uma	 medida	 de	 segurança,	 as	 transações	 não	
autorizadas	realizadas	antes	da	notificação	da	oposição	serão	da	responsabilidade	do	Cliente	não	empresarial,	sujeito	a	um	limite	
de	150	euros.	No	entanto,	a	LEMON	WAY	não	se	considera	responsável	em	caso	de	erro	por	parte	do	Cliente,	como	por	exemplo	
negligência	intencional	ou	negligência	grave	das	suas	obrigações,	atraso	na	apresentação	de	uma	oposição	ou	má	fé.	Em	caso	de	
mau	uso	ou	 falsificação	dos	 seus	dados,	 as	 perdas	que	decorram	das	 Transações	 realizadas	 antes	da	oposição	do	Cliente	não	
empresarial	serão	cobertas	pela	LEMON	WAY,	exceto	em	caso	de	negligência,	como	ficou	definido	anteriormente.	As	Transações	
de	Pagamento	realizadas	depois	da	apresentação	de	reclamações	não	empresariais	por	clientes	serão	cobertas	pela	LEMON	WAY,	
exceto	em	caso	de	fraude.	

A	LEMON	WAY	não	tem	o	direito	de	cancelar	uma	Ordem	de	Pagamento	irrevogável	a	pedido	do	Cliente.		

A	LEMON	WAY	não	será,	de	nenhuma	forma,	responsável	por	danos	diretos	e/ou	indiretos,	tais	como	prejuízos	comerciais,	perda	
de	clientes,	qualquer	interrupção	comercial,	perda	de	lucros,	danos	à	marca	sofridos	por	qualquer	Cliente	ou	por	um	terceiro,	e	
que	possam	 ser	 resultado	da	 atuação	da	 LEMON	WAY	ou	da	 implementação	da	Plataforma	de	Operações,	 ou	da	 sua	 falta	de	
disponibilidade.	Qualquer	recurso	efetuado	contra	o	Cliente	por	terceiros	constitui	uma	perda	indireta	e,	portanto,	não	outorga	
direito	a	uma	indemnização.		

Exceto	o	que	se	estipula	contra	estas	Condições	Gerais	de	Utilização,	as	leis	em	vigor,	sem	prejuízo	dos	motivos	de	exclusão,	ou	
limite	de	 responsabilidade	estabelecido	neste	documento,	 a	 LEMON	WAY	não	poderá,	 em	nenhum	caso,	 ser	 responsabilizada	
pelos	danos	causados	por	um	caso	de	força	maior	ou	um	evento	fora	do	seu	controlo,	ou	aplicar	medidas	ou	disposições	legais	
inerentes	às	autoridades	francesas	o	estrangeiras.	Por	“força	maior”	entendem-se	os	eventos	extraordinários	fora	do	controlo	da	
empresa,	 particularmente,	 mas	 sem	 ficar	 limitados	 a:	 corte	 de	 energia,	 incêndio	 ou	 inundações,	 greves	 de	 trabalhadores,	
empresas	 subcontratadas	 ou	 fornecedores,	 funcionamento	 incorreto	 de	 sistemas	 interbancários	 ou	 pagamentos	 com	 cartões	
bancários,	guerra,	distúrbios,	motins	ou	ocupação	de	um	território	por	forças	estrangeiras,	negligência	por	parte	de	terceiros	em	
cumprir	as	resoluções	e	princípios,	como	por	exemplo	pessoas	responsáveis	pela	prestação	dos	serviços	de	energia	elétrica	ou	
telecomunicações.		

12- PROTEÇÃO	DOS	FUNDOS	DO	CLIENTE	

A	LEMON	WAY	 reterá	os	 fundos	disponíveis	depositados	na	Conta	de	pagamento	do	Cliente	até	ao	 fim	de	cada	dia	útil	numa	
conta	de	haveres	aberta	no	BNP	Paribas.		

13- CONTA	DE	PAGAMENTO	INATIVA	

Uma	Conta	de	Pagamento	é	considerada	inativa	se:	

(i) a	 Conta	 de	 pagamento	 não	 for	 objeto	 de	 qualquer	 Transação	 de	 Pagamento	 durante	 um	 período	 de	 doze	
meses,	 com	 exceção	 das	 cobranças	 da	 LEMON	 WAY	 pela	 manutenção	 de	 qualquer	 tipo	 de	 honorários	 e	
comissões	da	conta;		

(ii) o	Cliente	 titular	 da	Conta,	 o	 seu	 representante	 legal	 ou	pessoa	 autorizada	por	 eles	 não	 é,	 de	 algum	modo,	
parte	da	LEMON	WAY;	ou		

(iii) após	um	período	de	12	meses	a	partir	da	morte	do	Cliente.	O	Cliente	e	os	seus	herdeiros	serão	informados	das	
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conseguintes	consequências.	

Os	ativos	registados	na	Conta	de	Pagamento	inativa	serão	depositados	na	Caisse	des	dépôts	et	consignations	após	um	período	de	
dez	 anos	 a	 partir	 da	 data	 da	 última	 Transação	 de	 Pagamento	 sem	 incluir	 as	 cobranças	 à	 LEMON	WAY	 pela	 manutenção	 de	
qualquer	tipo	de	honorários	e	comissões.	Exceto	no	caso	da	morte	do	titular	da	conta	de	pagamento,	onde	os	ativos	registados	
serão	depositados	na	Caisse	des	dépôts	et	consignations	após	um	período	de	três	anos	a	partir	da	data	de	falecimento	do	titular.		

14- PROPRIEDADE	INTELECTUAL		

Não	será	transferido	para	o	Cliente	nenhum	direito	de	propriedade	intelectual	através	da	utilização	do	Serviço	de	Pagamento	ou	
serviços	prestados	pela	LEMON	WAY	através	do	Sistema	LEMON	WAY,	ao	abrigo	destas	Condições	Gerais	do	Serviço.		

O	 Cliente	 compromete-se	 a	 não	 afetar	 os	 direitos	 da	 LEMON	WAY,	 de	 tal	 forma	 que	 fica	 proibida	 qualquer	 reprodução	 ou	
adaptação	da	totalidade	ou	parte	dos	ativos	e	componentes	intelectuais	que	formam	parte	do	Sistema	LEMON	WAY	e	dos	seus	
acessórios,	independentemente	do	meio,	quer	seja	atualmente	ou	no	futuro.		

Todos	os	direitos	relacionados	com	o	software	do	Sistema	LEMON	WAY	são	propriedade,	plena	e	total,	da	empresa	LEMON	WAY.	
Formam	parte	dos	seus	segredos	comerciais	e	informação	confidencial,	sem	ter	em	conta	que	certos	componentes	possam	estar	
ou	não	protegidos	pela	legislação	de	propriedade	intelectual	em	vigor.		

O	software	do	Sistema	LEMON	WAY	e,	quando	aplicável,	 também	a	sua	documentação,	serão	reconhecidos	pelo	Cliente	como	
obra	intelectual,	e	tanto	eles	como	os	seus	trabalhadores	estarão	obrigados	a	considerá-lo	como	tal,	ficando	proibidos	de	copiar,	
reproduzir,	traduzir	para	outro	idioma,	adaptar,	distribuir	com	ou	sem	remuneração,	ou	adicionar	ao	mesmo	qualquer	objeto	que	
não	cumpra	as	suas	especificações.		

A	 marca	 “LemonWay”	 é	 propriedade	 da	 empresa	 LEMON	 WAY.	 O	 Cliente	 compromete-se	 a	 não	 retirar	 a	 menção	 à	 marca	
“LemonWay”	 de	 qualquer	 elemento	 proporcionado	 ou	 colocado	 à	 sua	 disposição	 pela	 LEMON	 WAY,	 tais	 como	 software,	
documentos	ou	cartazes	publicitários.	

15- CONFIDENCIALIDADE		

O	Cliente	compromete-se	a	respeitar	a	mais	estrita	confidencialidade	no	que	diz	respeito	a	toda	a	informação	técnica,	comercial	
ou	de	outro	tipo	de	que	o	Cliente	tenha	constância	como	parte	da	execução	do	Serviço	de	Pagamento.		

Esta	obrigação	de	confidencialidade	manter-se-á	em	vigor	durante	a	duração	da	subscrição	do	Serviço	de	Pagamento	e	durante	
três	anos	após	a	data	do	cancelamento	do	Contrato.	Esta	obrigação	de	confidencialidade	não	é	aplicável	à	informação	que	seja	ou	
que	se	tenha	tornado	pública	por	motivos	alheios	ao	Cliente.		

As	partes	reconhecem	que	as	Transações	de	Pagamento	estão	cobertas	pelo	segredo	profissional	de	acordo	com	o	artigo	L.519-
22	do	Código	Monetário	e	Financeiro.	

16- RECOLHA	E	TRATAMENTO	DE	DADOS	PESSOAIS		

A	empresa	LEMON	WAY	respeita	 todas	as	disposições	aplicáveis	no	que	respeita	à	proteção	da	privacidade,	particularmente	a	
modificação	da	 Lei	 de	8	de	dezembro	de	1992	 sobre	a	proteção	da	 vida	privada	no	que	diz	 respeito	ao	 tratamento	de	dados	
pessoais.	De	acordo	com	a	Lei,	a	LEMON	WAY	efetua	o	tratamento	dos	dados	pessoais	de	acordo	com	a	declaração	CNIL.	

A	empresa	 LEMON	WAY	 recolhe	e	 conserva	os	dados	pessoais	que	o	Cliente	 tenha	proporcionado	voluntariamente.	Portanto,	
tratam-se	de	dados	de	caráter	pessoal	relativos	ao	Cliente	como	pessoa	física,	dados	relativos	à	sua	identidade,	o	seu	número	de	
telefone,	 o	 seu	endereço	de	 correio	 eletrónico,	 a	 sua	morada,	 o	 seu	número	de	 cartão	ou	 conta	bancária;	 à	 transferência	ou	
transação	bancária	ou	ao	endereço	IP	do	seu	computador.		

Se	quiser	fazer	algum	comentário	ou	se	considerar	que	a	política	de	privacidade	de	dados	atual	não	foi	respeitada,	pode	entrar	
em	contacto	com	a	empresa	LEMON	WAY,	responsável	pelo	tratamento	destes	dados,	através	do	seguinte	endereço.		

O	Cliente	considera-se	 informado	e	aceita	que	a	LEMON	WAY	é	 responsável	pela	 recolha	e	 tratamento	dos	dados	pessoais	da	
seguinte	maneira:		

- respeitando	 todas	 as	 disposições	 regulamentares	 ou	 estatutárias	 aplicáveis,	 especialmente	 em	 relação	 à	 prevenção	 do	
branqueamento	de	capitais	e	financiamento	de	terrorismo,		

- transações	de	processamento/gestão	e	arquivo,	
- Controlando	e	prevenindo	incidentes	e	irregularidades	(o	combate	à	fraude	e	qualquer	outro	tipo	de	delito),		
- gestão	centralizada	de	clientes,		
- tramitação	de	petições	dos	Clientes,		



9	
	

- realizando	testes,	estatísticas	e	inquéritos,		
- formando	trabalhadores	responsáveis	pelo	Serviço	de	Pagamento,		
- controlando	a	qualidade	do	serviço,	
- sugerindo	novos	serviços.	

Informa-se	o	Cliente	de	que	os	 referidos	dados	pessoais	podem	ser	guardados	numa	ou	em	vários	arquivos,	de	acordo	com	a	
legislação	aplicável;	o	Cliente	aceita	que	os	dados	recolhidos	serão	guardados	e	processados	de	acordo	com	as	regras	descritas	
anteriormente.		

O	Cliente	aceita	que	os	dados	pessoais	estritamente	necessários	para	o	cumprimento	dos	objetivos	mencionados	anteriormente	
ou	aqueles	exigidos	pela	normativa	aplicável	serão	transmitidos	pela	LEMON	WAY:		

- a	empresas	subcontratadas	e	fornecedores	de	serviços	externos	cuja	intervenção	é	necessária,		
- aos	 Beneficiários	 de	 uma	 Transação	 de	 Pagamento	 ou	 a	 um	 intermediário	 que	 contacte	 o	 Cliente	 e	 o	 Beneficiário	 da	

Transação	de	Pagamento	para	a	execução	correta	do	mesmo,	
- aos	Parceiros	comerciais	da	LEMON	WAY.	

O	Cliente	aceita	que	a	comunicação	destes	dados	pessoais	às	pessoas	anteriormente	mencionadas	possa	ser	feita,	de	acordo	com	
as	condições	previamente	definidas,	a	outro	país	da	União	Europeia	e,	igualmente,	a	um	país	que	não	sendo	membro	da	União	
Europeia	garanta	um	nível	adequado	de	proteção	no	que	diz	respeito	à	Lei	de	8	de	dezembro	de	1992,	sobre	a	proteção	da	vida	
privada	em	relação	ao	tratamento	de	dados	pessoais.		

O	Cliente	 tem	direito	a	aceder	aos	dados	pessoais	que	o	afetem	e	considera-se	 informado	de	que	pode	consultar,	 a	qualquer	
momento,	a	informação	que	tenha	sido	comunicada	à	LEMON	WAY.	O	Cliente	tem	o	direito	de	retificar	dados	pessoais	inexatos	e	
a	LEMON	WAY	informa	que	pode	modificar	certa	informação	pessoal	da	sua	Área	de	Cliente.		

O	 Cliente	 pode	 exercer	 o	 seu	 direito	 de	 oposição	 sobre	 a	 LEMON	WAY	 aos	 tratamentos	 previstos	 relativos	 aos	 Serviços	 de	
Pagamento	ou	outros	produtos	ou	serviços	promovidos	pela	LEMON	WAY.		

Os	direitos	de	oposição,	acesso	e	retificação	podem	ser	exercidos	livremente	mediante	solicitações	enviadas	à	LEMON	WAY	por	
correio	eletrónico	(reclamation@lemonway.fr)	ou	por	carta	para	a	seguinte	morada:		

Société	LEMON	WAY	
Serviço	de	Reclamações	
14,	rue	de	la	Beaune	

93100,	Montreuil,	França	
	

17- ACORDO	EM	RELAÇÃO	ÀS	PROVAS	

As	comunicações	por	correio	eletrónico	são	reconhecidas	como	provas	válidas	pelo	Cliente	e	pela	LEMON	WAY.		

Todas	 as	 informações	 guardadas	 na	 base	 de	 dados	 informática	 do	 Sistema	 LemonWay,	 sobretudo	 as	mensagens	 relacionadas	
com	o	processamento	de	pagamentos	e	pagamentos	recebidos	pelos	Clientes,	Petições	de	Retirada	e	execução	de	transações	da	
LEMON	WAY,	assim	como	as	notificações	emitidas	pelo	Cliente	e/ou	pela	LEMON	WAY,	têm,	até	que	se	demonstre	o	contrário,	a	
mesma	força	probatória	que	um	meio	escrito	a	assinado	em	questão	de	conteúdo	e	de	data/hora	em	que	foram	enviados	e/ou	
recebidos.	Estes	rastos	inalteráveis,	seguros	e	fiáveis	são	registados	e	mantidos	nos	sistemas	informáticos	da	LEMON	WAY.		

Os	documentos	da	 LEMON	WAY	que	detalhem	esta	 informação,	 além	das	 cópias	ou	 reproduções	dos	documentos	produzidos	
pela	LEMON	WAY,	têm	a	mesma	força	probatória	que	o	original,	até	que	se	demonstre	o	contrário.		

18- BLOQUEIO	DE	CONTAS	

A	suspensão	temporal	e	 imediata	de	uma	conta	de	pagamento	pode	ser	promovida	pela	LEMON	WAY	por	qualquer	razão,	sob	
exclusivo	critério	da	LEMON	WAY,	particularmente:		

- se	o	Cliente	não	respeitou	as	disposições	do	Contrato;	
- se	o	Cliente	forneceu	à	LEMON	WAY	dados	de	identificação	inexatos,	obsoletos	ou	incompletos;		
- em	caso	de	risco	de	fraude,	branqueamento	de	capitais	ou	financiamento	de	terrorismo,	ou	qualquer	risco	que	possa	afetar	

a	segurança	da	Conta	de	Pagamento	ou	o	Sistema	LEMON	WAY;	
- em	caso	de	aumento	do	risco	do	Cliente	não	poder	cumprir	as	suas	obrigações	de	pagamento;	
- no	caso	de	a	LEMON	WAY	receber	um	número	significativo	de	reembolsos,	cancelamento	de	pedidos,	ou	disputas	devido	a	

ordens	de	pagamento	não	autorizadas.	
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Poder-se-á	tomar	esta	decisão	e	notificar	o	Cliente	por	qualquer	meio.	A	suspensão	de	uma	Conta	de	Pagamento	para	garantir	a	
proteção	do	Cliente	não	pode	ser,	em	qualquer	caso,	motivo	para	pagamento	de	danos	punitivos	em	benefício	do	Cliente.	

	A	reativação	da	Conta	de	Pagamento	ficará	ao	critério	da	LEMON	WAY.		

Dependendo	 da	 gravidade	 do	 incumprimento	 das	 Condições	 Gerais	 de	 Utilização,	 particularmente	 se	 o	 Beneficiário	 vendeu	
Produtos	ilegais,	a	LEMON	WAY	reserva-se	o	direito	de	cancelar	o	Contrato	de	acordo	com	o	disposto	no	artigo	19.	

19- CANCELAMENTO	DO	CONTRATO	

O	Cliente	pode	cancelar	o	Contrato,	levando	assim	ao	encerramento	da	sua	Conta	de	Pagamento,	através	do	envio	de	uma	carta	
registada	 com	 aviso	 de	 receção,	 com	 pré-aviso	 de	 um	mês.	 Durante	 este	 período	 de	 aviso,	 o	 Cliente	 deverá	manter	 fundos	
suficientes	 e	 necessários	 para	 a	 realização	 de	 pagamentos	 de	 todas	 as	 suas	 obrigações	 financeiras,	 para	 terminar	 todas	 as	
Transações	de	Pagamento	aplicáveis.	

A	LEMON	WAY	pode	cancelar	o	Contrato,	o	que	provocará	o	encerramento	da	sua	Conta	de	Pagamento,	através	do	envio	de	uma	
carta	registada	com	aviso	de	receção,	com	um	pré-aviso	de	dois	meses.	

Em	caso	de	violação	grave	por	uma	das	Partes,	o	contrato	pode	ser	cancelado	com	efeitos	 imediatos,	através	de	uma	simples	
notificação	por	escrito	de	qualquer	uma	das	Partes.	As	violações	graves	por	parte	do	Cliente	serão	as	seguintes:	a	comunicação	
de	 informação	 falsa,	 atividade	 ilegal,	 contravenção	 da	 moral	 adequada,	 branqueamento	 de	 capitais	 ou	 financiamento	 de	
terrorismo,	 ameaças	 contra	 trabalhadores	 da	 LEMON	 WAY	 ou	 contra	 o	 Website	 do	 Parceiro,	 morosidade	 nos	 pagamentos,	
incumprimento	de	uma	obrigação	do	Cliente	sob	estas	regras,	 fim	de	relações	entre	o	Cliente	e	o	Parceiro,	endividamento	ou,	
para	pessoas	coletivas,	a	nomeação	de	um	representante	legal,	administrador,	abertura	de	um	procedimento	de	reclamação	ou	
liquidação.	 As	 violações	 graves	 por	 parte	 da	 LEMON	WAY	 serão:	 a	 comunicação	 de	 informação	 falsa,	 incumprimento	 de	 uma	
obrigação	 sob	 estas	 regras,	 a	 nomeação	 de	 um	 representante	 legal,	 administrador,	 a	 abertura	 de	 um	 procedimento	 de	
reclamação	ou	liquidação.		

Em	caso	de	modificação	da	normativa	e	interpretação	aplicáveis	realizadas	pela	Autoridade	Reguladora	que	afete	a	capacidade	
da	 LEMON	 WAY	 ou	 do	 seu	 representante	 legal	 para	 executar	 operações	 de	 pagamento,	 o	 Contrato	 será	 cancelado	
automaticamente.	 O	 Cliente	 será	 impossibilitado	 de	 transmitir	 uma	 Ordem	 de	 Pagamento	 a	 partir	 da	 data	 efetiva	 do	
cancelamento.	A	Conta	pode	ser	mantida	durante	um	período	de	15	meses	para	cobrir	disputas	e	reclamações	posteriores.	As	
Transações	de	Pagamento	iniciadas	antes	da	data	do	cancelamento	não	serão	objetáveis	mediante	solicitação	de	cancelamento,	
devendo	ser	executadas	nos	termos	do	Contrato.	

O	 cancelamento	 do	 Contrato	 provoca	 o	 encerramento	 definitivo	 da	 Conta	 de	 Pagamento.	 O	 encerramento	 da	 Conta	 de	
Pagamento	não	pode	ser	motivo	de	 indemnização,	 independentemente	de	os	danos	serem	causados	pelo	encerramento	desta	
Conta	de	Pagamento.	O	Cliente	 cuja	Conta	 tenha	 sido	encerrada	pela	 LEMON	WAY	não	estará	 autorizado,	 exceto	autorização	
expressa	da	LEMON	WAY,	a	abrir	outra	Conta	de	Pagamento.	Qualquer	Conta	de	Pagamento	que	tenha	sido	aberta	em	violação	
desta	disposição	poderá	ser	encerrada	imediatamente,	sem	aviso	prévio,	por	parte	da	LEMON	WAY.		

A	Disposição	sobre	a	Conta	de	Pagamento	que	tenha	sido	objeto	de	encerramento	proporcionará	o	direito	a	uma	transferência	
bancária	 a	 favor	 do	 Cliente	 titular	 desta	 conta,	 seguindo	 as	 instruções	 relativas	 às	 transações	 em	 curso	 e	 atrasos,	 rejeições	
bancárias	ou	disputas	futuras.		

A	LEMON	WAY	reserva-se	o	direito	de	exigir	uma	indemnização	nos	tribunais	como	consequência	de	uma	violação	do	Contrato.	O	
encerramento	da	Conta	de	Pagamento	poderá	dar	motivo	ao	pagamento	de	honorários,	de	acordo	com	o	artigo	L.	314-13	do	
Código	Monetário	e	Financeiro.	

20- MODIFICAÇÃO	DO	CONTRATO	

Qualquer	 projeto	 de	modificação	 do	 Contrato	 será	 comunicado	 ao	 Cliente	 por	 escrito,	 ou	 através	 de	 qualquer	 outro	 suporte	
duradouro,	o	mais	tardar	dois	meses	antes	da	data	em	que	as	mudanças	propostas	entrem	em	vigor.		

Em	caso	de	ausência	de	objeção	por	escrito,	enviada	pelo	Cliente	por	carta	 registada	com	aviso	de	 receção,	dirigida	à	LEMON	
WAY	antes	da	caducidade	deste	período	de	dois	meses,	considera-se	que	o	Cliente	aceita	estas	modificações.	No	caso	de	rejeitar	
as	modificações	propostas,	o	Cliente	pode	cancelar	o	contrato	de	forma	gratuita,	mediante	envio	de	petição	por	escrito	antes	da	
data	 em	 que	 as	 alterações	 propostas	 entrem	 em	 vigor.	 Esta	 petição	 não	 afeta	 qualquer	 débito	 (cobranças,	 honorários,	
pagamentos)	pelo	qual	o	cliente	se	tenha	responsabilizado.	

21- 	DISPOSIÇÕES	ESPECÍFICAS	APLICÁVEIS	A	CLIENTES	COMO	PESSOAS	FÍSICAS	

21.1	-	Morte		
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No	caso	de	morte	do	Cliente	titular	da	Conta,	a	LEMON	WAY	deverá	ser	notificada	assim	que	possível	pelos	seus	beneficiários	ou	
representante	 legal.	 Se	 esta	 notificação	 for	 efetuada	 verbalmente,	 deverá	 ser	 confirmada	 por	 escrito.	 Após	 a	 receção	 deste	
documento,	a	LEMON	WAY	assegurar-se-á	de	que	não	se	realiza	nenhuma	transação	nos	ativos	e	procederá	a	encerrar	a	Conta.		

Se	os	ativos	que	a	LEMON	WAY	detém	em	nome	do	defunto	forem	mais	elevados	que	os	honorários	dos	gastos	de	Levantamento,	
poder-se-á,	não	obstante	as	disposições	do	artigo	17	destas	Condições	Gerais	de	Utilização,	efetuar	um	levantamento	a	favor	dos	
beneficiários,	apenas	depois	de	estes	beneficiários	ou	o	seu	representante	legal	proporcionarem	os	documentos	justificativos,	de	
acordo	com	a	 legislação	aplicável,	que	estabeleçam	a	devolução	da	propriedade,	bem	como	qualquer	outro	documento	que	a	
LEMON	WAY	considere	necessário.		

Se	a	transferência	não	se	puder	realizar	por	qualquer	motivo,	incluindo	a	ausência	de	entrega	dos	documentos	comprovativos	à	
LEMON	WAY,	as	disposições	do	artigo	13	das	presentes	Condições	Gerais	de	Utilização	serão	aplicadas	à	prestação.		

22- DISPOSIÇÕES	ESPECÍFICAS	APLICÁVEIS	A	CLIENTES	COMO	PESSOAS	JURÍDICAS	 	

Sempre	que	a	taxa	de	fraude	no	cartão	de	crédito	ou	qualquer	outro	método	de	pagamento	utilizado	pelos	contribuintes,	seja	
maior	 que	 0,2%	 de	 média	 em	 relação	 à	 quantidade	 de	 pagamentos	 mensais,	 a	 LEMON	WAY	 reserva-se	 o	 direito	 de	 aplicar	
sanções.	

Os	pagamentos	não	estão	garantidos	pela	LEMON	WAY.	

O	Cliente,	enquanto	pessoa	 jurídica,	deve	cumprir	as	 regras	da	VISA	e	MASTERCARD,	especialmente	no	que	diz	 respeito	à	 sua	
atividade.	

Será	entregue	ao	Cliente	uma	declaração	de	atividade	e	um	formulário	de	avaliação	de	riscos,	de	forma	a	dar	início	às	relações;	
estes	 documentos	 devem	 ser	 assinados	 pelo	 Cliente.	 Em	 todos	 os	 casos,	 a	 atividade	 deve	 ser	 legal	 e	 a	 natureza	 da	 atividade	
declarada	na	forma	mencionada	deverá	ser	confirmada.	As	atividades,	incluindo	as	atividades	legais,	não	são	aceites	pela	LEMON	
WAY	estão	incluídas	no	formulário	referido.	

A	 LEMON	WAY	 devolverá	 transações	 recusadas,	 tais	 como	 ChargeBack	 por	 exemplo,	 e	 outras	 operações	 que	 não	 se	 possam	
efetuar	com	cartões	VISA	ou	MASTERCARD,	e	debitá-las-á	à	Conta	de	pagamento	de	pessoas	jurídicas.		

23- GENERALIDADES		

Quando	sejam	necessários	trâmites	administrativos	para	a	execução	das	presentes	Condições	Gerais	de	Utilização,	a	LEMON	WAY	
e	Cliente	deverão	prestar-se	assistência	mútua	para	uma	correta	resolução	destes	trâmites.		

Se	uma	das	cláusulas	das	Condições	Gerais	de	Serviço	resultar	nula	devido	a	uma	lei	em	vigor	ou	a	uma	decisão	jurídica	que	tenha	
estabelecido	jurisprudência,	considerar-se-á	não	escrita,	mas	tal	não	implicará	a	nulidade	destas	Condições	Gerais	de	Serviço.		

O	 facto	 de	 uma	 das	 partes	 agir	 com	 base	 na	 negligência	 da	 outra	 parte	 numa	 das	 obrigações	 aqui	 indicadas	 não	 poderá	 ser	
interpretado	futuramente	como	renúncia	à	obrigação	em	questão.		

Em	caso	de	dificuldade	na	interpretação	de	alguns	dos	títulos	que	aparecem	como	título	das	cláusulas	das	Condições	Gerais	de	
Serviço,	estes	títulos	não	serão	considerados.		

O	Cliente	poderá	atribuir	procuração	a	uma	pessoa	para	utilizar	a	sua	Conta	de	Pagamento	e	assumir	total	responsabilidade	sobre	
as	 Transações	de	Pagamento,	 como	 se	define	na	procuração.	O	 formulário	 está	disponível	 na	 Internet	 e	deve	 ser	devolvido	à	
LEMON	WAY.	A	procuração	não	entrará	em	vigor	enquanto	o	 formulário	em	questão	não	 for	preenchido	e	 recebido,	 estando	
sujeito	 a	 aceitação	 por	 parte	 da	 LEMON	WAY.	 Esta	 confirmação	 poderá	 ser	 feita	 por	 qualquer	meio.	 Estas	 condições	 cessam	
automaticamente	 em	 caso	 de	 falecimento	 do	 Cliente.	 A	 procuração	 pode	 ser	 revogada	 por	 iniciativa	 do	 Cliente,	 devendo	
informar	o	seu	representante	legal	e	a	LEMON	WAY	por	correio	certificado	com	aviso	de	receção.	O	cancelamento	será	efetivo	a	
partir	 da	 respetiva	 data	 de	 receção	 por	 parte	 da	 LEMON	WAY.	 O	 Cliente	 continuará	 a	 ser	 responsável	 pelas	 Operações	 de	
Pagamento,	com	origem	na	sua	conta,	efetuadas	pelo	representante	legal	designado	até	essa	data.	

O	 Cliente	 exonera	 expressamente	 a	 LEMON	 WAY	 do	 segredo	 profissional	 quanto	 aos	 dados	 da	 Conta	 de	 Pagamento,	
relativamente	ao	representante	legal	designado	por	procuração.		

24- LEGISLAÇÃO	APLICÁVEL	E	JURISDIÇÃO		

As	presentes	Condições	Gerais	de	Utilização	são	regidas	pela	Lei	francesa.		

Salvo	indicação	em	contrário,	qualquer	disputa	relativa	à	sua	execução,	interpretação	ou	validade	deverá	ser	levada	à	apreciação	
dos	tribunais	que	tenham	jurisdição	em	Paris.		


