
O serviço de pagamento

“SIMPLE PAY”
promove o simples recebimento e 
pagamento em dinheiro! 

Carteira 
electrónica

UePay

Tai Fung Pay

MPay

LusoPay

ePay do ICBC

CGB Pay

BOC Mobile Banking
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商戸可以一部終端機或二維碼立牌
受理所有本地二維碼支付工具

Entende-se por “pagamento agregado” 

Uma forma de pagamento, mediante a qual, basta um terminal ou 
um suporte “QR code”, podendo a Loja aceitar todos os meios 
de pagamento existentes em Macau e apresentados neste formato.

Alipay (Macau)
Meios de pagamento 
locais e apresentados 
em “QR code” a lançar 
no futuro

Instituições financeiras

Banco da China
ICBC Macau
Macau Pass
Banco Tai Fung
UePay

*    As referidas instituições e os meios de pagamentos são indicados de acordo com 
     a ordem alfabética da sua denominação em inglês. 
**   Dados reportados a 5 de Janeiro de 2021. 
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Possibilidade de aumentar o volume de negócios da Loja, em virtude da actualização 
do serviço de pagamento que permite, eventualmente, uma melhor experiência a nível 
de consumo.

Indicam-se seguidamente 
as vantagens do pagamento agregado  

Possibilidade de reduzir o tempo necessário em requerer os serviços a prestar por 
diversas instituições financeiras.
Prestação de apoios e aceitação pelas instituições financeiras com que se mantêm, 
actualmente, relação de negócios, aquando do lançamento de novos meios de 
pagamento apresentados em “QR code”.
Inutilidade de instalar várias máquinas na Loja e inutilidade de conhecer todas as 
etapas e operações de cada máquina.
Simplificação dos procedimentos de verificação das contas.

As formalidades inerentes à actualização dos serviços 
de pagamento “Simple Pay” são simples:  

Os comerciantes que aceitam, actualmente, os meios de pagamento 
localmente existentes e apresentados em “QR code”:  

Podem actualizar o serviço de pagamentodisponível, mediante uma simples 
substituição do antigo acordo de prestação de serviços, das actuais máquinas 
e dos próprios “softwares”, a acompanhar pelas instituições financeiras com 
que se mantêm, actualmente, uma relação de negócios. 

Não necessitam de solicitar 
qualquer novo aparelho. 

Podem continuar a utilizar 
o modelo de operação actual 

Não se verifica nenhuma alteração em relação ao modelo de pagamento usado 
pelos residentes e turistas, mesmo depois da actualização 

Para esclarecimento de quaisquer dúvidas,  
pode contactar com as seguintes instituições financeiras:  

Banco da China: 8792 1747
ICBC Macau: 8398 7464  /  8398 2685
Macau Pass: 2875 2132 (ext. 256)

Banco Tai Fung: 8797 0072  /  8797 0080
UePay: 2822 9956

Sigla uniforme que permite a identificação do “Simple Pay” 

*    As referidas instituições e os meios de pagamentos são indicados de acordo com a ordem alfabética da sua 
     denominação em inglês. 

As instituições financeiras disponibilizam, de forma unânime, a sigla 
uniforme que permite a identificação do “Simple Pay”
Os lojistas devem afixar esta sigla num local visível 

Com o intuito de elevar os efeitos promocionais e a sua aceitabilidade 


