เอกสารฉบับนีเป็ นทรัพย์ สินของบริ ษทั เอ ดับเบิ ล ยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํ ากัด

เงือนไขการใช้ งานและข้ อ มูล ทางกฎหมาย

เงือนไขทัวไป
ท่านต้ องดําเนินการอ่าน และศึกษาวิธีการใช้ งานเว็บไซต์/โปรแกรมใช้ งานบนโทรศัพท์มือถือนีอ+ ย่างรอบคอบ ทัง+ นี + เว็บไซต์ /
โปรแกรมใช้ งานบนโทรศัพท์มือถือนี + (รวมถึงส่วนใดส่วนหนึง0 หรื อทังหมดของเนื
+
+อหา และตัวเลือกการใช้ งานใดๆ ที0ปรากฎหรื อ
เกี0ยวเนื0องกับเว็บไซต์/โปรแกรมใช้ งานบนโทรศัพท์มือถือ) (ทัง+ นี + เรี ย กรวมว่า “โปรแกรมสําหรั บ ใช้ ง าน”) ที0ถกู พัฒนาโดย
บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํ ากัด (“เอ ดับ เบิ ล ยู พี/บริ ษัท ฯ/ของบริ ษัท ฯ”) และวัตถุประสงค์ ของ
เงื0อนไขการใช้ งานและข้ อมูลทางกฎหมาย (“เงือนไข”) นัน+ มีไว้ เพื0อแจ้ งเงื0อนไขที0บริษัทฯ จัดทําโปรแกรมสําหรับใช้ งานนีใ+ ห้
ผู้ใช้ บริการ (“ท่ าน/ของท่ าน”) รับทราบและเงือ0 นไขที0ผ้ ใู ช้ บริการจะเข้ าถึงและใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +
ท่านสามารถใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานได้ ก็ต่อเมื0อ ท่านได้ ยอมรับโดยชัดแจ้ งซึ0งเงื0อนไขนีแ+ ล้ วเท่านัน+ และหากท่านไม่ยอมรับ
เงือ0 นไขนี + บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิว่าท่านไม่สามารถใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +ได้ ทัง+ นี + ท่านตกลงว่า ท่านได้ ตกลงในเงื0อนไขแล้ ว
หากท่านเริ0มใช้ งานซึง0 โปรแกรมสําหรับใช้ งาน ทังนี
+ + ท่านได้ รับทราบและตกลงว่า ท่านได้ อ่าน เข้ าใจ และตกลงที0จะผูกพันตาม
เงือ0 นไขนี +แล้ ว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เปลี0ยนแปลง ปรับปรุง เพิ0มเติม หรือตัดทอนข้ อความส่วนใดส่วนหนึง0 ของ
เงือ0 นไขได้ ตลอดเวลาเพียงฝ่ ายเดียว ทังนี
+ + หากมีการปรับปรุงเงือ0 นไขอย่างใดๆ บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งผ่านโปรแกรมสําหรับ
ใช้ งานของบริ ษัทฯ และแจ้ งให้ ท่านยืนยันการยอมรับหรือการตกลงที0จ ะผูกพันตามเงื0อนไขที0ระบุข้างต้ น อย่างไรก็ดี ท่านมี
หน้ าที0ต้องตรวจสอบโปรแกรมสําหรับใช้ งานถึงการแจ้ งเตือนดังกล่าวอย่างสมํ0าเสมอ หากท่านมิได้ ยนื ยันการยอมรับดังกล่าว
ภายใน 3 วันนับแต่ที0ท่านได้ รับ หรือหากท่านยังคงใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานต่อไปอีก ถือว่าท่านได้ ตกลง ยอมรับ และผูกพันใน
บรรดาเงื0อนไขใหม่ที0มีการแก้ ไข เปลี0ยนแปลง ปรับปรุง เพิ0มเติม หรือตัดทอนข้ อความนัน+ ในทันที ทัง+ นี + บริษัทฯ มีสิทธิในการ
ดัดแปลง ปรับลด หยุดการเชื0อมต่อ ถอดถอน หรือหยุดการใช้ งานในโปรแกรมสําหรับใช้ งาน ส่วนใดส่วนหนึง0 หรือการบริการ
การใช้ งาน หรือข้ อมูลใดๆ จากโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +ในเวลาใดๆ โดยที0ไม่ต้องแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า และบริษัทฯ ขอแจ้ ง
ให้ ท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ สิทธิ ท่านเข้ าถึงและใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานโดยเป็ นสิทธิ ที0สามารถเพิกถอนได้ ไม่เป็ นสิทธิ แต่
เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนย้ ายสิทธิดังกล่าวได้ ภายใต้ เงื0อนไขนี + ท่านตกลงที0จะใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานตามเงื0อนไข
เท่า นัน+ สิทธิ ใดๆ ที0มิได้ ต กลงให้ แก่ ท่านอย่างเฉพาะเจาะจงและโดยชัด แจ้ งภายใต้ เงื0อนไขนีจ+ ะไม่ถือว่าบริ ษัทฯ ได้ ให้ สิทธิ
ดังกล่าวแก่ท่าน ทัง+ นี + โปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +มีไว้ เพื0อใช้ สทิ ธิ มิได้ มีไว้ เพื0อขาย ซึง0 สิทธิเกี0ยวกับการใช้ งานนันไม่
+ ถือว่าเป็ นการ
โอนซึง0 สิทธิ กรรมสิทธิ@ หรือความเป็ นเจ้ าของในโปรแกรมสําหรับใช้ งาน และเงื0อนไขฉบับนีไ+ ม่ถือว่าเป็ นการขายซึ0งสิทธิใดๆ ที0
บริษัทฯ มีต่อผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด และเงื0อนไขในการใช้ สิทธิจะยังคงผูกพันต่อไปในกรณีที0บริษัทฯ ทําการพัฒนาหรือปรับปรุง
โปรแกรมสําหรับใช้ งานนีอ+ นั ทําให้ เกิดการทดแทน หรื อเพิ0มเติมใดๆ บนโปรแกรมสํา หรับ ใช้ งานเดิม เว้ นแต่การพัฒนาหรื อ
ปรับปรุงดังกล่าวจะยึดโยงกับสิทธิในการใช้ อื0นต่างหาก ในกรณีดงั กล่าว ให้ สทิ ธิในการใช้ อื0นดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไปแทน
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เงือนไขการใช้ งาน
โปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +ไม่ได้ มีไว้ ในทางการค้ า เป็ นการใช้ งานและให้ ข้อมูลเพื0อการส่วนบุคคลเท่านัน+ และท่านจะต้ องไม่ใช้
โปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +เพื0อวัตถุประสงค์อื0น ทังนี
+ + ข้ อมูลการใช้ งาน การเข้ าใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งาน หรือการให้ การบริการ
ของโปรแกรมสําหรับใช้ งานโดยบริษัทฯ จะต้ องไม่ถ ูก นําไปใช้ ต่อไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยาย ทัง+ นี + การใช้ งานของท่าน
เกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +ไม่ว่าในปั จจุบันหรืออนาคตตังอยู
+ ่บนเงื0อนไขที0ว่าท่านนัน+ ผ่านเงื0อนไขตามที0บริษัทฯ กําหนด
และเหมาะสมที0จะใช้ งานตามวัตถุประสงค์เท่านัน+
ทัง+ นี + ท่านตกลงว่า ท่านเป็ นผู้ควบคุมและใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานด้ วยตัวท่านเอง รวมถึงการเปลี0ยนแปลงเงื0อนไขใดๆ ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยที0ท่านมีและใช้ เพื0อโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +ด้ วย และท่านได้ ให้ การรับรองว่า ท่านจะใช้ โปรแกรมสําหรับใช้
งานภายใต้ กฎหมาย หรือท่านต้ องปฏิบตั ิการโดยชอบด้ วยกฎหมายและเงื0อนไขฉบับนี +ด้ วย และท่านจะใช้ โปรแกรมสําหรับใช้
งานนี +ในท้ องทีห0 รือประเทศที0อนุญาตให้ ใช้ ซึ0งโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +อย่างไม่ผิดกฎหมายเท่านัน+
ท่านจะต้ องไม่ใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +ในระหว่างการขับขี0 หรือควบคุมยานพาหนะใดๆ หรือรบกวนต่อการขับขี0 หรือควบคุม
ยานพาหนะนัน+ ๆ โดยโปรแกรมสําหรับใช้ งานนีอ+ าจจะไม่สามารถใช้ งานในทุกขณะหรื อทุก พื +นที0 ทัง+ นี + ขึ +นอยู่กบั การเชื0อมต่อ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื0อนที0ของท่าน และการให้ ข้อมูลเกี0ยวกับสถานที0โดยโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +ไม่ได้ มีเจตจํานงเพื0อการใช้
งานในการนําทาง หรือการใช้ งานในลักษณะอื0นใดที0เกี0ยวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ0ง ในสถานการณ์หรือการใช้ งานใดๆ ที0ต้องการ
ข้ อมูลสถานที0ที0แม่นยําชัดเจน หรื อในกรณีที0ความผิด พลาดหรือคลาดเคลื0อนหรือไม่ครบถ้ วนของข้ อมูลสถานที0อาจนําไปสู่
ความตาย การได้ รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ0งอื0นแต่อย่างใด ทังนี
+ + การใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานในการนํา
ทางหรื อการใช้ งานอื0นใดที0เกี0ยวข้ อง รวมถึงการใช้ งานทางด้ านการทหาร อาทิ อุปกรณ์นําทางเครื0 องบิน หรื อการสื0อสารการ
ควบคุมทางอากาศ อุปกรณ์ นําทางในการเดินเรื อ การเดินป่ า การไต่เขา หรื อการเดินทางแบบทุรกันดารใดๆ และท่านต้ อง
ตระหนักว่าการให้ ข้อมูลเกี0ยวกับสถานที0อาจจะมีความไม่ถกู ต้ องได้ และบริษัทฯ ไม่สามารถให้ การรับประกันได้ ว่า จะสามารถ
ให้ ข้อมูลเกี0ยวกับสถานที0ได้ รวมถึงการรับประกันในความถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ น่าเชื0อถือ หรือทันทีที0ท่านต้ องการข้ อมูล
ผ่ านการใช้ งานโปรแกรมสํ า หรับ ใช้ งาน เนื0 อ งจากข้ อมูลเกี0ย วกับสถานที0 นัน+ เป็ น การให้ ข้อมูลซึ0งมีค วามหลากหลายของ
แหล่งข้ อมูล หรือเป็ นการให้ ข้อมูลโดยบุคคลอื0นเพื0อการใดๆ ทังนี
+ + บริษัทฯ รวมถึงผู้ให้ ข้อมูลใดๆ ยังไม่ถือว่าการให้ ข้อมูลจาก
โปรแกรมสําหรับใช้ งานนีเ+ ป็ นการให้ การแนะนํา การชี +ชวน รับประกัน หรือรับรองข้ อมูลเกี0ยวกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล
ศูนย์ซ่อมแซมยานพาหนะ ศูนย์ยกลากยานพาหนะ ศูนย์แท็กซี0 หรือศูนย์เช่ายานพาหนะใดๆ ด้ วย ทังนี
+ + โปรแกรมสําหรับใช้ งาน
นี + รวมทังข้
+ อมูลและการใช้ งานโปรแกรมสําหรับใช้ งานนัน+ อาจจะไม่สามารถใช้ งานได้ ในทุกประเทศหรือทุกภาษา และอาจจะไม่
สามารถใช้ งานได้ ในบางพื +นที0 อย่างไรก็ตาม หากท่านนําโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +ไปใช้ งานหรือการเข้ าถึงโปรแกรมสําหรับใช้
งานอย่างใดๆ แล้ ว ท่านมีหน้ าที0ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีม0 ีผลบังคับใช้ ในท้ องที0 พื +นที0 หรือประเทศนันๆ
+ ด้ วย
เอ ดับเบิลยู พี ได้ พยายามที0จะปรับปรุงข้ อมูลเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้ งานให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างเหมาะสม และทันสมัย
อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี + รวมทังเนื
+ +อหาเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้ งานและการใช้ งานโปรแกรมสําหรับ
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ใช้ งานนันอยู
+ ภ่ ายใต้ ความเสี0ยงภัยและการตัดสินใจของท่านเอง ดังนัน+ ท่านยินดีที0จะรับความเสี0ยงภัยที0อาจจะเกิดขึนได้
+ ทังนี
+ +
ข้ อมูลที0ให้ โดยโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +นันอาจจะไม่
+
ถี0ถ้วนแต่เป็ นไปเพือ0 เป็ นแนวทางในการให้ ข้อมูลเท่านัน+ นอกจากนี + บริษัทฯ
และโปรแกรมสํา หรับใช้ งาน รวมทังเนื
+ +อหาเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้ งานและการใช้ งานโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี + ไม่ถือว่า
เป็ นการให้ คําแนะนําหรื อการใดๆ ที0คล้ ายคลึงกัน และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบเกี0ยวกับความถูกต้ องของข้ อมูลที0ให้ หรื อ
แสดงโดยโปรแกรมสําหรับใช้ งานอย่างใดๆ และไม่ถือว่าเป็ นไปเพื0อการให้ การรักษาทางการแพทย์ หรือการให้ คําแนะนําใดๆ
โดยแพทย์ทงสิ
ั + +น ในกรณีที0ท่านมีข้อสอบถามหรือข้ อสงสัยที0เกี0ยวข้ องกับทางการแพทย์ก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการเดินทาง
ของท่าน หรือท่านเห็นว่าท่านควรได้ รับคําแนะนําทางการแพทย์อย่างใดๆ เอ ดับเบิลยู พี เห็นควรให้ ท่านติด ต่อแพทย์หรื อ
ผู้เชี0ยวชาญอื0นๆ ทันที และหากท่านต้ องการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ รบกวนท่านทําการติดต่อหน่วยงานทางการ
แพทย์ฉกุ เฉินที0ใกล้ที0สดุ หรือโทรหาหน่วยบริการทางการแพทย์ฉกุ เฉินในท้ องที0/พื +นทีน0 นๆ
ั+
ทัง+ นี + เนือ+ หาเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้ งาน การบริการ หรือข้ อมูลใดๆ ที0แสดงโดยโปรแกรมสําหรับใช้ งานนัน+ อาจจะถูกให้
ข้ อมูล หรือจัดให้ มีโดยบุคคลภายนอก ดังนัน+ เอ ดับเบิลยู พี ไม่สามารถให้ การรับรองใน เนื +อหาเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้ งาน
การบริ ก ารหรื อข้ อมูลนัน+ ๆ ได้ และท่ านตกลงว่า ท่า นยอมรับภาระค่าใช้ จ่ ายใดๆ ที0เกิด ขึน+ จากบุคคลภายนอกผู้ให้ บริ ก าร
ดังกล่าวด้ วยตัวท่านเอง
ทัง+ นี + ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานเพื0อนําส่งข้ อมูล หรือข้ อความ ที0เป็ น (1) การผิดต่อกฎหมายในพื +นที0ที0ท่าน
หรือบริษัทฯ อยู่ใต้ บงั คับ(2) อนาจาร รุกราน คุกคาม ข่มขู่ หมิ0นประมาท การรุกลํ +าสิทธิสว่ นบุคคล (3) การละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาของบุคคลอื0นๆ (4) การปลอมแปลง (5) การบรรจุหรือส่งผ่านโปรแกรมไวรัส หรือรหัสอื0นใดทางคอมพิวเตอร์ ข้ อมูล หรื อ
โปรแกรมที0เป็ นอันตรายและที0ถ ูกอจัดทํ าขึน+ เพื0อขัด ขวาง รบกวน ทํ า ลาย หรื อจํ า กัด การใช้ งานของโปรแกรมหรื ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ทังนี
+ + ไม่ว่าการฝ่ าฝื นดังกล่าวจะเกิดจากเจตนาหรือไม่ก็ตาม ท่านตกลงและยินยอมอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้
ว่า ท่ านจะให้ ค วามคุ้มครองและปกป้ อ งบริ ษั ทฯ ไม่ให้ ถูกบุค คลภายนอกใดๆ มาเรี ย กร้ อ งสิทธิ อันเนื0อ งจากการกระทําที0
ต้ องห้ ามของท่านอย่างสิ +นเชิงแต่เพียงผู้เดียว
โปรแกรมสํา หรับ ใช้ งานนี จ+ ะสื0อสารและให้ ข้อมูล ผ่า นเครื อข่า ยที0ส ามารถใช้ งานได้ ณ ช่ ว งเวลานัน+ ๆ รวมถึงการแก้ ไขซึ0ง
จุดบกพร่ อง (bug fixes) การเพิ0 มเติมข้ อมูล (patches) การใช้ งานเพิ0มเติม (enhanced function) หรื อการเปลี0ย นแปลงซึ0ง
ระบบเครือข่าย (new versions) ทัง+ นี + ในกรณีที0ท่านเปิ ดให้ มีการปรับปรุงข้ อมูลโดยอัตโนมัติ ท่านรับทราบว่าอุปกรณ์ของท่าน
อาจจะถูกปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เพื0อให้ สอดคล้ องกับโปรแกรมสําหรับใช้ งานด้ วย
การเชือมต่ อ เครือ ข่ าย และค่ าใช้ จ่ ายเกียวกับ การเชือมต่ อ สัญญาณ
ท่านรับทราบว่า การใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานนีอ+ าจจะต้ องใช้ งานผ่านการเชื0อมต่อสัญญาณอินเตอร์ เน็ต โทรศัพท์เคลื0อนที0
การส่ ง ข้ อ ความ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล การเชื0 อ มต่ อ เครื อ ข่ า ย และ/หรื อ ข้ อ มูล พื น+ ที0 (GPS) (เรี ย กรวมว่ า “การ เชื อ มต่ อ ”
(Connectivity)) เพื0อให้ สามารถใช้ งาน รับข้ อมูลที0ปรับปรุง หรือการแจ้ งเตือนได้ ดังนัน+ หากท่านจะต้ องทําให้ อปุ กรณ์ของท่าน
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รองรับการเชื0อมต่อด้ วยท่านจึงจะสามารถใช้ งาน รับข้ อมูลที0ปรับปรุง หรือการแจ้ งเตือนจากโปรแกรมสําหรับใช้ งานได้ มิเช่นนัน+
ท่านจะไม่สามารถใช้ งาน รับข้ อมูลที0ปรับปรุง หรื อการแจ้ งเตือนจากโปรแกรมสํา หรับใช้ งานได้ ทัง+ นี + บริ ษั ทฯ จะไม่ให้ ก าร
รับผิดชอบอย่างใดๆ ในกรณีที0โปรแกรมสําหรับใช้ งานนันถู
+ กลดประสิทธิภาพ ถูกห้ าม ถูกรบกวน หรือไม่แสดงซึ0งการเชื0อมต่อ
นัน+ และนอกเหนือจากเงื0อนไขฉบับนีแ+ ล้ ว ท่านรับทราบว่าจะต้ องผูกพันในบรรดาเงือ0 นไขเพิ0มเติมที0ปรากฏบนโปรแกรมสําหรับ
ใช้ งาน รวมถึงเนื +อหาเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้ งานหรือข้ อมูลใดๆ ทีแ0 สดงเพิม0 เติมด้ วย
บรรดาค่าใช้ จ่ายเกี0ยวกับการเชื0อมต่อสัญญาณ อัตรา ค่าบริการ หรือภาษีใดๆ ที0เกี0ยวเนื0องกับการมี/ใช้ ซงึ0 อุปกรณ์ การส่งข้ อมูล
หรือข้ อความที0อาจจะต้ องใช้ กบั โปรแกรมสําหรับใช้ งาน เนือ+ หาเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้ งาน หรือข้ อมูลเกี0ยวกับโปรแกรม
สําหรับใช้ งาน รวมถึงค่าใช้ จ่ายเกี0ยวกับการเชื0อมต่อสัญญาณระหว่างประเทศ การใช้ งานในต่างประเทศ การเชื0อมต่อเครือข่าย
การเชื0อมต่อเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื0อนที0 หรือการใช้ เว็บไซต์ การดึงข้ อมูลออกมาจากเว็บไซต์ การส่งข้ อความ หรือค่าใช้ จ่าย
ใดๆ ที0เกี0 ยวเนื0องกับการใช้ อุปกรณ์ ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านมีหน้ าที0ในการรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้ จ่ายที0กล่าวมา
ข้ างต้ นแต่เพียงผู้เดียว
การแปลชือทางการของยารัก ษาโรค
หน่วยงานในทางระหว่างประเทศ (ที0ไม่ระบุชื0อทางการ) (International Nonproprietary Names (INN)) ที0เป็ นผู้อํานวยความ
สะดวกเกี0 ย วกั บ การบ่ งชี ข+ ้ อ มูล ทางเภสัช กรรม หรื อ องค์ ป ระกอบของยารั ก ษาโรค ซึ0 งหน่ ว ยงาน INN ในแต่ ล ะแห่ งนั น+
มีชื0อทางการที0เป็ นที0ร้ ูจกั ในทางสากล ทังนี
+ + เภสัชกรอาจจะนําข้ อมูลจากหน่วยงาน INN เพื0อใช้ ในการระบุถึงชื0อในท้ องถิ0นของ
ยารักษาโรคนันๆ
+ ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ ยารักษาโรคนันขึ
+ นอยู
+ ่กบั กฎหมายเกี0ยวกับการใช้ ยารักษาโรคในท้ องที0นนๆ
ั + ด้ วย และ
บริ ษัทฯ ขอยํา+ อีกครัง+ ว่า ข้ อความที0ปรากฎบนโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +อาจจะไม่ถี0ถ้วน แต่เป็ นไปเพื0อเป็ นแนวทางในการให้
ข้ อมูลเท่านัน+ นอกจากนี + บริษัทฯ และโปรแกรมสําหรับใช้ งาน รวมทัง+ เนือ+ หาเกี0ยวกับการบริการ หรือการบริการผ่านโปรแกรม
สําหรับใช้ งานอย่างใดๆ ไม่ถือว่าเป็ นการให้ คาํ แนะนําหรือการใดๆ ที0คล้ ายคลึงกัน และบริษัทฯ บุคคลที0เกี0ยวโยงกัน ไม่มีความ
รับผิดชอบเกี0ยวกับความถูกต้ องของข้ อมูลที0ให้ หรือแสดงโดยโปรแกรมสําหรับใช้ งานหรือผลจากการนําข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ งาน
แต่อย่างใด
ทรัพ ย์ ส ิน ทางปั ญญา และลิข สิท ธิ/
เอ ดับเบิลยู พี ขอแจ้ งแก่ท่านว่า ข้ อความ ภาพ เสียง เนือ+ หา เครื0 องหมายการค้ า เครื0องหมายบริก าร ชื0อทางการค้ า วิธีการ
นําเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที0ปรากฏบนเอกสาร โปรแกรมสําหรับใช้ งาน การบริการ รวมถึงโปรแกรมสําหรับใช้ งานและ
สิทธิทงหมดที
ั+
0เกี0ยวเนื0องกับโปรแกรมสําหรับใช้ งานเป็ นสิทธิของบริษัทฯ โดยชอบด้ วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวเท่านัน+ และถูก
คุ้มครองและสงวนสิทธิภายใต้ กฎหมายเกี0ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิทธิ@ ความลับทางการค้ า เครื0องหมายการค้ า และ
สิท ธิ บัต รประเทศไทย รวมถึง สนธิ สัญ ญาใดๆ ในทางระหว่ า งประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม หากข้ อ ความ ภาพ เสีย ง เนื อ+ หา
เครื0องหมายการค้ า เครื0องหมายบริการ ชื0อทางการค้ า วิธีการนําเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที0ปรากฏบนโปรแกรมสําหรับใช้
งานที0ไม่ได้ ถกู จัดทําโดยเอ ดับเบิลยู พี หรื อเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ แล้ ว ก็ยังคงอยู่ภายใต้ ความความคุ้มครองทาง
ทรัพย์สนิ ปั ญญาและสงวนสิทธิโดยเจ้ าของข้ อความนันๆ
+ ตามกรณี
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ทัง+ นี + สิท ธิ ของเอ ดับเบิ ล ยู พี นัน+ ยังครอบคลุมถึ งรู ปแบบ/ลัก ษณะของหน้ าจอ ข้ อ ความ การจัด วาง หรื อ รวมถึ งสิ0งใดๆ ที0
เกี0ยวเนื0องกับโปรแกรมสําหรับใช้ งานอย่างทังสิ
+ +น และท่านไม่สามารถทําซํ +า คัดลอก ดัดแปลง แสดง จําหน่าย ส่งต่อ หรือนําส่ง
ซึ0ง “รู ป แบบ (faming)” ของเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์ การขาย การให้ ใช้ การก่อให้ เกิดงานใหม่ หรือการใช้ ซึ0งข้ อความ
เครื0 องหมายการค้ า หรื อโลโก้ ไม่ว่าเพื0อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากเอ
ดับเบิลยู พี ล่วงหน้ าทุกครัง+ ก่อนการดําเนินการอย่างใดๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลีย0 งได้
การแสดงซึ0งข้ อมูล การกู้คืนข้ อมูลโดยโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี + หรือข้ อมูลที0คิดค้ น หรือรวบรวม ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม
รวมถึงการผนวก การเรียบเรียงให้ เป็ นข้ อมูลพื +นฐาน หรือการจัดหมวดหมู่ เว้ นแต่ มีการให้ ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยบริษัทฯ ทังนี
+ + ท่านให้ การตกลงว่าท่านจะไม่กระทําการใดๆ ที0เป็ นการวิศวกรรมย้ อนกลับ การแปลภาษาย้ อนกลับ (ในทาง
คอมพิวเตอร์ ) การทําซํา+ หรื อการกระทําใดๆ ที0เป็ นการเข้ าถึงซึ0งแหล่งของรหัสข้ อมูล ความลับทางการค้ า หรื อทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของข้ อมูล เอกสาร หรือเทคโนโลยีใดๆ รวมถึงโปรแกรมสําหรับใช้ งาน หรือเนื +อหาเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้ งาน หรือ
ข้ อมูลที0บรรจุในโปรแกรมสําหรับใช้ งานนันด้
+ วย ซึ0งการกระทํานันถื
+ อว่าเป็ นการรบกวน/ละเมิดสิทธิของบริษัทฯ และท่านอาจจะ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและบรรดาค่าเสียหายอย่างสิ +นเชิง ในกรณีที0มีการฝ่ าฝื นเงือ0 นไขนี + ท่านตกลงที0จะชดใช้ และปกป้องมิ
ให้ บริ ษั ทฯ ได้ รับ ความเสีย หายจากความรับ ผิ ด ใดๆ ที0เกิ ด ขึน+ จากการฝ่ าฝื น ดังกล่า ว โดยให้ รวมถึงค่า ใช้ จ่า ยเกี0 ย วกับ ค่า
ทนายความและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีในศาล
การปฏิเ สธซึงการรับ ประกัน
โปรแกรมสําหรับใช้ งานนี + รวมถึงเนื +อหาเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้ งาน และข้ อมูลที0ปรากฏในโปรแกรมสําหรับใช้ งาน (รวมถึง
โปรแกรมการใช้ งาน (applications) การบริการ แผนที0 การให้ บริการทางโทรศัพท์ ข้ อมูลการท่องเที0ยว การแปลข้ อมูล ข้ อมูล
อ้ างอิงอื0น (เช่น พจนานุกรมยารักษาโรค เบอร์ โทรฉุกเฉิน ข้ อมูลสถานพยาบาล) ข้ อมูลการบิน รายละเอียดกรมธรรม์และการ
เรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน ภาพ ข้ อความ หรือการเชื0อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และวิธีการในการเชื0อมโยงไปยังแหล่งข้ อมูล
อื0นๆ เป็ นไปเพื0อใช้ ในการอ้ างอิงเท่านัน+ โดยไม่มีเจตนาและไม่มีวตั ถุประสงค์เพื0อใช้ เกี0ยวกับการแนะนําใดๆ ในทางการแพทย์
และท่านจะต้ องรับความเสี0ยงที0เกิดขึ +นหรือเกี0ยวเนื0องด้ วยตัวของท่านเอง ทัง+ นี + โปรแกรมสําหรับใช้ งาน รวมถึงเนือ+ หาเกี0ยวกับ
โปรแกรมสําหรับใช้ งาน ข้ อมูล และสิ0งใดๆ ที0เกี0ยวเนื0องกับโปรแกรมสําหรับใช้ งานนันสามารถปรั
+
บปรุงและเปลี0ยนแปลงได้ ทกุ
ขณะโดยที0ไม่ ต้ องแจ้ งท่ า นล่ว งหน้ า และโปรแกรมสํา หรับ ใช้ งานจะให้ ข้ อมูล ณ ช่ วงเวลานัน+ ๆ โดยบริ ษั ท ฯ จะไม่ให้ ก าร
รับประกันหรือรับรอง (ทังโดยชั
+
ดแจ้ งหรือปริยาย) ว่าข้ อมูลที0ได้ มานันสามารถนํ
+
าไปใช้ เพื0อทางการค้ า ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
การใช้ งาน ไม่มีการละเมิดสิทธิใดๆ หรือปราศจากซึง0 ไวรัสที0อาจจะทําให้ เกิดความเสียหายต่อระบบหรือคอมพิวเตอร์ ใดๆ และ
บริษัทฯ จะไม่ให้ การรับรอง (ทังโดยชั
+
ดแจ้ งหรือปริยาย) ว่าข้ อมูลที0ปรากฏในโปรแกรมสําหรับใช้ งาน หรือโปรแกรมการใช้ งาน
ใดๆ นัน+ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เชื0อถือได้ หรือสมบูรณ์ และบริษัทฯ ขอปฏิเสธในความรับผิดอันเนื0องมาจากความผิดพลาด
หรือการไม่กระทําการใดๆ เกี0ยวกับสิ0งที0กล่าวมาข้ างต้ นอย่างสิ +นเชิง ทังนี
+ + บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับรองได้ ว่าโปรแกรมสําหรับใช้
งานนันจะปราศจากการรวบกวน
+
ความผิดพลาดเกี0ยวกับระบบของโปรแกรมสําหรับใช้ งาน การแก้ ไขปั ญหาที0เกิดขึ +น หรือทําให้
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โปรแกรมสําหรับใช้ งานนัน+ ปราศจากไวรัสที0อาจจะทําให้ เกิดความเสียหายต่อระบบหรือคอมพิวเตอร์ ใดๆ ได้ ทังนี
+ + ในกรณีที0
ท่านได้ รับความคุ้มครองหรือการยกเว้ นภายใต้ กฎหมายของประเทศใดๆ ที0ทําให้ การปฏิเสธความรับผิด การไม่ให้ การรับรอง
หรื อการรับประกัน (โดยชัดแจ้ งหรือปริ ยาย) ข้ างต้ นไม่สามารถบังคับใช้ ได้ แล้ วนัน+ ท่านยอมรับว่าท่านสละสิทธิ ที0จะไม่ได้ รับ
ความคุ้มครองนัน+ และไม่ถือว่าเงือ0 นไขฉบับนี +ตกอยู่ภายใต้ การคุ้มครองหรือข้ อยกเว้ นนันๆ
+
ข้ อ จํากัด ความรับ ผิด
ภายใต้ สิทธิตามกฎหมาย บริ ษัทฯ ขอชีแ+ จงเกี0ยวกับข้ อจํากัดในการรับผิดว่า ท่านจะต้ องให้ ความคุ้มครองและป้องกันไม่ให้
บริษัทฯ ถูกเรียกร้ องสิทธิ จากบุคคลภายนอกในบรรดาความรับผิดชอบ ความเสียหาย ค่าเสียหาย การบาดเจ็บ ค่าสินไหม
ทดแทน หรือสิง0 ใดๆ ที0มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน ไม่ว่าจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออย่างใดๆ ที0เกิดจาก
เหตุโดยตรง โดยอ้ อ ม เหตุต่อ เนื0อง ความรับ ผิด ในเชิ งลงโทษและเหตุพิ เศษ รวมถึงความเสีย หายหรื อลดลงซึ0งกํ า ไร การ
สูญเสียข้ อมูล ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ หรือความเสียหายหรือผลกระทบในทางการค้ าอย่างใดๆ ที0เกิดขึน+ เนื0องจากการใช้
งาน การไม่สามารถใช้ งาน การเข้ าใช้ การไม่สามารถเข้ าใช้ ซงึ0 โปรแกรมสําหรับใช้ งานหรือส่วนใดส่วนหนึ0งของโปรแกรมสําหรับ
ใช้ งาน รวมถึงข้ อมูลใดๆ สิ0งใดที0เชื0อมโยงถึงโปรแกรมสําหรับใช้ งานหรือข้ อมูลนันๆ
+ รวมถึง ความล้ มเหลว การไม่สามารถใช้
งาน ความล่าช้ าในการส่งข้ อมูล ความผิดพลาดใดๆ ไวรัส หรือสิ0งอื0นใดที0เป็ นอันตราย หรือความล้ มเหลวในช่องทางหรือระบบ
ใดๆ ที0เกี0ยวข้ องกับการใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานหรือข้ อมูลทีป0 รากฎภายใน ทังนี
+ + ไม่ว่าจะเกิดขึ +นเนื0องจากความประมาท และ/
หรือการไม่ร้ ูของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีทบี0 คุ คลใดๆ ได้ รับความคุ้มครองหรือการยกเว้ นภายใต้ กฎหมายของประเทศใดๆ
ที0ทําให้ การจํากัดความรับผิดข้ างต้ นของท่านไม่สามารถบังคับใช้ ได้ แล้ วนัน+ ท่านตกลงที0จะให้ บริษัทฯ รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน
10 เหรียญสหรัฐต่อครัง+ ไม่ว่าความรับผิดจะเกิดจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออย่างใดๆ ตามกรณี
การเข้ าถึงบริก ารสําหรับ สมาชิก
ช่องทางลงบันทึกเข้ าใช้ ผ่านระบบสมาชิกของโปรแกรมสําหรับใช้ งานของบริ ษัทฯ ได้ ถูกจัด ทําขึน+ โดยเฉพาะสําหรับอํานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ประกันภัยซึ0งสมัครสมาชิกแล้ วเพื0อใช้ ในการตรวจสอบและจัดการดูแลกรมธรรม์ของตน โดย
มิได้ จดั ทําขึ +นเพื0อใช้ ในจุดประสงค์อื0นใด ในกรณีทที0 ่านประสงค์ทจี0 ะใช้ บริการลงบันทึกเข้ าใช้ ผ่านระบบสมาชิกของบริษัทฯ ท่าน
ตกลงว่า ข้ อมูลทังหมดที
+
0ท่านใช้ ในการเข้ าถึงและลงบันทึกเข้ าใช้ ในระบบสมาชิกเป็ นข้ อมูลที0เป็ นความจริง และถูกต้ องครบถ้ วน
บริษัทฯ สงวนสิทธิที0จะยกเลิกสิทธิในการเข้ าถึงและลงบันทึกเข้ าใช้ ระบบสมาชิกตามทีบ0 ริษัทฯ เห็นสมควร
การเชือมโยงหลายมิต ิ (hyperlink) และเว็บ ไซต์ อ้ างอิง
เพื0อความสะดวกของท่าน บรรดาการเชื0อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างอิงที0นํามาใช้ ในโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +
บริษัทฯ อาจจะนําท่านไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึง0 เป็ นที0รับรู้เป็ นการทั0วไปจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนัน+ ๆ (top
level domain name) อย่างไรก็ตามข้ อความ และข้ อมูลของบุคคลภายนอกนัน+ ๆ จะไม่มีการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ก่อนจาก
บริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ให้ การรับรองในบรรดาความครบถ้ วน ถูกต้ อง เชื0อถือได้ หรือครบถ้ วนสมบูรณ์ในบรรดาข้ อมูลของ

หน้ า 6 จาก 11

เอกสารฉบับนีเป็ นทรัพย์ สินของบริ ษทั เอ ดับเบิ ล ยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํ ากัด

การเชื0อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างอิงนัน+ ๆ และปฏิเสธความรับผิด ที0เกิ ด ขึน+ และ/หรื อที0เกี0 ยวเนื0องกับการ
ข้ างต้ นอย่างสิ +นเชิง
ในการเข้ าใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานนี + ท่านยอมรับทีจ0 ะปฏิบตั ิตาม และเข้ าผูกพันตามเงื0อนไขการใช้ หรือนโยบายที0มีผลบังคับ
ใช้ ในเว็บไซต์ใดๆ ที0ท่านได้ เข้ าใช้ หรือเชื0อมโยงหลายมิติ (hyperlink) ผ่านโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี + ด้ วย
สิท ธิส่ ว นบุค คล
เอ ดับเบิลยู พี เชื0อว่า ข้ อมูลเฉพาะใดๆ ที0เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล จะต้ องได้ รับการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม และบริษัทฯ
ให้ คํารับรองว่าจะให้ ความคุ้มครองในข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลความลับของท่าน โดยบริษัทฯ จะให้ ความรับผิดชอบเกี0ยวกับ
การรักษาไว้ ซึ0งความเป็ นส่วนตัวและป้องกันข้ อมูลด้ วยความระมัดระวังอย่างสูงที0สดุ โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิรายละเอียดการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามประกาศเกี0ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลที0กําหนดได้ จัดให้ มีขึน+ ซึ0งสําหรับโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +
ประกาศเกี0ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลจะครอบคลุมเฉพาะข้ อมูลที0เจาะจงเกี0ยวกับท่าน หรือข้ อมูลที0ให้ ท่านได้ ให้ แก่บริษัทฯ หรื อ
ข้ อมูลที0บริษัทฯ ได้ ร้องขอมาจากท่านเพื0อใช้ สําหรับโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +เท่านัน+ ทังนี
+ + ในกรณีที0เว็บไซต์ใดๆ ได้ มีการอ้ างอิง
ไว้ ในประกาศเกี0ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล (ถ้ ามี) ให้ หมายความรวมถึงโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +ด้ วย ทังนี
+ + ประกาศเกี0ยวกับข้ อมูล
ส่วนบุคคลนัน+ สามารถทําการปรับ ปรุงและเปลี0ย นแปลงได้ โดยบริ ษัทฯ โดยที0ไม่ต้องแจ้ งท่านล่วงหน้ า ทัง+ นี + ในกรณี ที0มีการ
ปรับปรุงหรือเปลีย0 นแปลงซึ0งประกาศเกี0ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลแล้ ว และท่านยังคงใช้ งานโปรแกรมสําหรับใช้ งานต่อไปให้ ถือว่า
ท่านตกลงยอมรับและผูกพันซึง0 การปรับปรุงและเปลีย0 นแปลงนัน+ ด้ วย ดังนัน+ ท่านจึงมีหน้ าที0ดําเนินการตรวจสอบข้ อกําหนด
และเงื0อนไขของประกาศเกี0ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างสมํ0าเสมอ และหากท่านไม่ยอมรับประกาศเกี0ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทฯ ท่านจะต้ องไม่ใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานต่อไป
สําหรับการใช้ งานในโปรแกรมสําหรับใช้ งาน ท่านตกลงที0จะให้ บริษัทฯ ทําการรวบรวมข้ อมูล และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามที0กําหนดไว้ ในเงื0อนไขฉบับนีแ+ ละตามที0กําหนดไว้ ในประกาศเกี0ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
+ + บริ ษัทฯ จะทําการรวบรวม
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื0อการส่งข้ อความหรื อการบริ การผ่านโปรแกรมสําหรับใช้ งาน หรือเพื0อวัตถุประสงค์อื0นๆ ตามที0
กําหนดในเงื0อนไขฉบับนี + หรือตามความจําเป็ นเท่านัน+ ทังนี
+ + รวมถึงการให้ ข้อมูลของท่านแก่บคุ คลที0เกี0ยวโยงกันของบริษัทฯ
หรื อผู้ให้ การบริ การภายนอก แต่ภายใต้ วัตถุประสงค์เกี0ย วกับการใช้ งาน หรื อการบริ การที0ท่านร้ องขอผ่านมาทางโปรแกรม
สําหรับใช้ งาน หรือการแก้ ปัญหาที0เกิดขึ +น หรือการตอบข้ อซักถามให้ แก่ท่าน หรือเมื0อบุคคลที0เกี0ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือผู้ให้
การบริการภายนอกถูกตังคํ
+ าถามถึงเท่านัน+
ดังนัน+ เกี0ยวเนื0องกับโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี + บริษัทฯ จะนําข้ อมูลของท่านที0รวบรวมมา แล้ วนํามาบรรจุลงในโปรแกรมสําหรับ
ใช้ งานเพื0อให้ ท่านสามารถใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งาน และข้ อมูลที0เกี0ยวข้ องได้ ทังนี
+ + บริษัทฯ อาจจะต้ องใช้ ข้อมูลที0ถกู เก็บไว้ ใน
ระบบ (cookies) (ข้ อความที0ปรากฏในโทรศัพท์เคลือ0 นที0ของท่าน) เพื0อในการนี +ด้ วย ทังนี
+ + ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้ บริษัทฯ ใช้
ข้ อมูลที0ถกู เก็บไว้ ในระบบนันโดยการปิ
+
ดระบบการใช้ ในเบราว์เซอร์ (browser) ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านต้ องระลึกว่าการปิ ดระบบ
หน้ า 7 จาก 11

เอกสารฉบับนีเป็ นทรัพย์ สินของบริ ษทั เอ ดับเบิ ล ยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํ ากัด

เพื0อใช้ ข้อมูลทีถ0 กู เก็บไว้ ในระบบนัน+ อาจจะส่งผลต่อข้ อความ หรือการโปรมแกรมการใช้ งานของโปรแกรมสําหรับใช้ งานได้ โดย
การรวบรวมข้ อมูลนัน+ ครอบคลุมถึงชื0อสกุล อีเมล์ เลขกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดการค้ นหา ข้ อมูลเกี0ยวกับอุปกรณ์ เครื อข่าย
ผู้ให้ การบริการสัญญาณสําหรับอุปกรณ์ และระบบการปฏิบตั ิการและประเภทด้ วย ดังนัน+ การรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลนัน+
เป็ นไปเพือ0 ทําให้ ทา่ นสามารถใช้ งานโปรแกรมสําหรับใช้ งาน และสามารถเข้ าถึงข้ อความและการบริการของโปรแกรมสําหรับใช้
งานได้ นนั0 เอง
นอกเหนือจากนี + บริ ษัทฯ จะใช้ ระบบของกูเกิล+ (Google) หรื อเครื0 องมือด้ านเทคโนโลยีที0ถูก คิดค้ นโดยกูเกิล+ (Inc.’s Google
Analytics and FollowAnalytics, Inc.’s FollowAnalytics software and services) ที0 ช่ ว ยให้ เจ้ าของเว็ บ ไซต์ ส ามารถเก็ บ
ข้ อมูลของผู้เข้ าเยี0ยมชมเวบไซต์หรือการใช้ ข้อมูลของบุคคลนัน+ ๆ ผ่านเว็บไซต์ด้วย โดยการใช้ เครื0องนีเ+ ป็ นไปเพื0อการควบคุม
ผู้ใช้ งานในโปรแกรมสําหรับใช้ งาน หรือการจัดทํารายงานของบริษัทฯ เพื0อนําไปใช้ ในทางการค้ าของบริษัทฯ หรือบุคคลที0เกี0ยว
โยงกันเท่านัน+ เช่น เพื0อการพัฒนาการใช้ งานที0ท่านจะได้ รับจากบริษัทฯ การปรับปรุงและพัฒนาซึง0 โปรแกรมสําหรับใช้ งาน และ
ส่วนประกอบใดๆ หรือวัตถุประสงค์ที0กําหนดในเงื0อนไขฉบับนี + และเพื0อการใช้ งานในโปรแกรมสําหรับใช้ งานท่านตกลงที0จะให้
บริษัทฯ ใช้ เครื0องมือนี +ด้ วย โดยท่านสามารถศึกษานโยบายเกี0ยวกับการใช้ งานเครื0องมือนี +ได้ ซึ0งนโยบายนี +อาจจะมีการปรับปรุง
และเปลีย0 นแปลงโดยกูเกิ +ลโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
เขตอํานาจศาล และกฎหมายทีบังคับ ใช้
เงื0อนไขฉบับนีถ+ กู จัดทําขึ +นเป็ นลายลักษณ์ อักษรทัง+ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และให้ ถือว่าฉบับภาษาไทยนันถู
+ กนํามาใช้
และให้ ถือว่ากฎหมายที0มีผลบังคับใช้ กบั เงื0อนไขฉบับนี +คือกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่พิจารณาถึงหลักการขัดกัน
แห่งกฎหมายแต่อย่างใด ทังนี
+ + ท่านตกลงว่าการดําเนินคดีทางด้ านกฎหมาย การฟ้องร้ อง หรือการใช้ สทิ ธิอย่างใดๆ ที0เกี0ยวเนือ0 ง
กับเงื0อนไขฉบับนี + หรือการใช้ โปรแกรมสํา หรับใช้ งานนี + (หรื อการไม่สามารถใช้ สิทธิ อย่างใดๆ) หรื อส่วนเกี0ยวเนื0องใดๆ ให้ อยู่
ภายใต้ เขตอํานาจการพิจารณาของศาลไทย
ทัง+ นี + ท่านอยู่ภายใต้ การบังคับของเขตอํานาจศาลนัน+ อย่างไม่สามารถหลีกเลี0ยงได้ ในการที0เกี0ยวเนื0องกับการดําเนินคดีทาง
ด้ านกฎหมาย การฟ้องร้ อง หรือการใช้ สทิ ธิอย่างใดๆ ทีเ0 กี0ยวเนื0องกับเงือ0 นไขฉบับนี + หรือการใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +
ในกรณีที0ข้อกําหนด เนื +อหาของเงื0อนไขฉบับนี + ถูกพิจารณาโดยศาลว่าไม่มผี ลบังคับใช้ ไม่ถกู กฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับได้
ท่านตกลงว่าจะกระทําการขันตํ
+ 0าเพื0อให้ ข้อกําหนด หรือเนือ+ หานัน+ สามารถปฏิบัติต่อไปได้ และให้ ถือว่าข้ อกําหนดและเนื +อหา
นัน+ ยังคงมีผลตามเงื0อนไขนี + ทังนี
+ + การสิน+ ผลซึ0งข้ อกําหนดและเนื +อหานัน+ ไม่ส่งผลกระทบต่อข้ อกําหนดและเนือ+ หาในส่วนอื0นๆ
แต่อย่างใด
ผลิต ภัณฑ์นี +อยู่ภายใต้ กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนัน+ การใช้ งานซึง0 โปรแกรมสําหรับใช้ งานนี + ท่านจะต้ องใช้ ซอฟแวร์
ของโปรแกรมสําหรับใช้ งานภายใต้ กฎหมาย เหมาะสม และสอดคล้ องกับเงื0อนไขฉบับนีเ+ ท่านัน+ ท่านจะต้ องไม่ใช้ หรือส่งออก
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หรือส่งออกซํ +าซึ0งโปรแกรมสําหรับใช้ งาน เว้ นแต่ จะได้ รับการอนุญาตจากหน่วยงานที0เกี0ยวข้ องภายใต้ กฎ ระเบียบ กฎหมาย
ของไทยแล้ ว เท่ า นัน+ โดยเฉพาะท่า นจะต้ อ งไม่ ใช้ หรื อ ส่งออก หรื อส่งออกซํ า+ ซึ0งโปรแกรมสํา หรับ ใช้ งาน (ไปในชาติ หรื อ
ถิ0นอาศัย) ไปสูป่ ระเทศใดๆ ก่อนได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัทฯ ดังนัน+ ภายใต้ การใช้ ผลิตภัณฑ์นี + ท่านให้
การรับรองและรับประกันว่าท่านไม่อยู่ใน หรืออยู่ภายใต้ การควบคุม หรือเป็ นผู้มีสญ
ั ชาติ หรือมีถิ0นอาศัยของประเทศใดๆ ที0ไม่
อนุญาตให้ ใช้ หรือส่งออก หรือส่งออกซํ +าซึง0 โปรแกรมสําหรับใช้ งาน
ท่านรับทราบ และตกลงว่า ผู้จัดจําหน่ายโปรแกรมสําหรับใช้ งานนี +อาจจะเป็ นบุคคลภายนอก ซึง0 เป็ นบุคคลที0อาจจะได้ รับสิทธิ
ตามเงือ0 นไขฉบับนีด+ ้ วย หากท่านได้ ยอมรับซึ0งข้ อกําหนดและเงื0อนไขของเงื0อนไขฉบับนีแ+ ล้ ว โดยผู้จดั จําหน่ายโปรแกรมสําหรับ
ใช้ งานภายนอกนัน+ จะมีสิทธิ (และให้ ถื อว่า ยินยอมรับสิทธิ ) เพื0 อให้ เงื0อนไขฉบับนี ส+ ามารถบังคับใช้ ได้ ในฐานะผู้ได้ รับ สิทธิ
ประโยชน์ตามเงือ0 นไขนี +ด้ วย
ทัง+ นี + หัวข้ อที0นํามาใช้ ในเงื0อนไขฉบับนี + มีไว้ เพื0อความสะดวกเท่านัน+ และไม่ถือว่าส่งผลกระทบต่อการตีความซึ0งเงื0อนไขฉบับนี +
แต่อย่างใด
แผนความคุ้ม ครอง และเกียวกับ บริษัท ฯ
แผนการรับประกันภัยนันอยู
+ ่ภายใต้ เงื0อนไข ข้ อกําหนด และข้ อยกเว้ น ซึ0งแผนการรับประกันภัยนัน+ ให้ ความคุ้มครองแก่บคุ คล
ทุกสัญชาติ เพื0อให้ ทา่ นสามารถได้ รับความคุ้มครองภายใต้ รายละเอียดการรับประกันอย่างครบถ้ วน ท่านควรดําเนินการศึกษา
จากจดหมายการยืนยันให้ ความคุ้มครอง หรือกรมธรรม์ประกันภัย (ตามกรณี) เอ ดับเบิลยู พี เป็ นผู้รับมีสิทธิ ในการผลิต และ
เป็ นผู้ดําเนินการเกี0ยวกับแผนความคุ้มครอง ซึ0งบริ ษัทฯ นันเป็
+ นบุคคลที0เกี0ยวโยงกันของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ ท
เนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) และท่านจะไม่ได้ รับสิทธิพิเศษจากการทีบ0 ริษัทฯ เป็ นบุคคลทีเ0 กี0ยวโยงกันของกลุม่ บริษัท
อลิอนั ซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ทเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) ไม่ว่าในกรณีใด
เมื0อท่านได้ ทําการกดปุ่ มบนโปรแกรมสําหรับใช้ งาน หรือช่องทางการซือ+ แผนความคุ้มครองประกันภัยใดๆ จากบริษัทฯ ถือว่า
ท่านนันประสงค์
+
ที0จะได้ รับความคุ้มครองในฐานะผู้เอาประกันภัย การร้ องขอความคุ้มครองนี +ให้ ถือว่าถูกร้ องขอจากท่านไปยัง
ผู้รับประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยอาจจะปฏิเสธ หรือตอบรับการร้ องขอจากท่าน หรือความคุ้มครองของท่านอาจจะไร้ ผลหรือ
โมฆะและถือเสมือนว่าไม่มีผลบังคับใช้ ได้ ถ้ าคุณสมบัติของท่านไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงื0อนไขที0จะให้ การรับประกันภัย
ได้ ทัง+ นี + รวมถึงข้ อเท็จจริงใดๆ ที0หากให้ การรับประกัน ให้ ประโยชน์ หรื อการบริ การใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย หรื อการ
ดําเนินธุรกิจแล้ วจะก่อให้ เกิด (1) การผิด/ฝ่ าฝื นระเบียบหรือกฎหมายที0มีผลบังคับใช้ รวมถึงการกีดกันทางการค้ า การห้ าม
ส่งออก หรือการควํ0าบาตรทางเศรษฐกิจ หรื อ (2) อยู่ภายใต้ เงื0อนไขของการกีดกันทางการค้ า การห้ ามส่งออก หรื อการควํ0า
บาตรทางเศรษฐกิจของกลุม่ บริษัท อลิอนั ซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ทเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners)
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การโอนสิท ธิ
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่านไม่มีสิทธิ ที0จะโอนหรื อเปลี0ยนแปลงสิทธิ และหน้ าที0ต่างๆ ภายใต้ เงื0อนไขนี + บริ ษัทฯ มีสิทธิที0จะโอนหรื อ
เปลีย0 นแปลงสิทธิและหน้ าที0ต่างๆภายใต้ เงื0อนไขนี +ได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากท่าน และท่านตกลงทีจ0 ะกระทําการใดๆ
หรือลงลายมือชื0อในเอกสารใดๆ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของท่านเอง เพื0อทําให้ การโอนหรือเปลี0ยนแปลงสิทธิใดๆ ข้ างต้ นของบริ ษัทฯ มี
ผลสมบูรณ์
การแก้ ไขเยีย วยาและการสละสิท ธิ
การทีบ0 ริษัทฯ มิได้ ใช้ สิทธิหรือใช้ สิทธิลา่ ช้ าในเรื0องใดหรือในการเรียกร้ องเพือ0 การแก้ ไขเยียวยาใดๆ ภายใต้ เงื0อนไขนี + ไม่มีผลเป็ น
การสละสิทธิในการใช้ สทิ ธิหรือการเรียกร้ องเพือ0 แก้ ไขเยียวยาใดๆ หรือเป็ นการก่อให้ เกิดการยืนยันในเรื0องใดๆ ภายใต้ เงือ0 นไขนี +
การยืนยันใดๆ ภายใต้ เงื0อนไขนีข+ องบริ ษัทฯ จะมีผลสมบูรณ์เมื0อได้ ทําเป็ นลายลักษณ์อักษรเท่านัน+ การที0บริษัทฯ ใช้ สิทธิหรื อ
เรียกร้ องเพื0อการแก้ ไขเยียวยาเพียงบางประการหรือเพีย งส่วนใดส่วนหนึ0งไม่มีผลกระทบต่อการใช้ สิทธิหรือเรี ยกร้ องเพื0อการ
แก้ ไขเยียวยาในส่วนอื0นใดที0อาจมีขึ +นในอนาคตต่อไปของบริษัทฯ สิทธิและการเรียกร้ องเพื0อแก้ ไขเยียวยาต่างๆ ที0ระบุภายใต้
เงือ0 นไขนี + สามารถสะสมได้ และไม่เป็ นการจํากัดการใช้ สทิ ธิหรือการเรียกร้ องเพื0อแก้ ไขเยียวยาอื0นใดตามกฎหมาย
ข้ อ พึงระวัง
แผนความคุ้มครองประกันภัยประกอบไปด้ วย สิทธิประโยชน์ของการเอาประกันภัย (ซึ0งอาจจะรวมถึงการทุพพลภาพ และ/หรือ
การรับประกันสุขภาพ) ที0ครอบคลุมในระหว่างการเดินทาง ทังนี
+ + แผนความคุ้มครองนี +อาจจะซํ +าซ้ อนกับการประกันภัยที0ท่านมี
อยู่จากการประกันภัยเกี0ยวกับยานยนต์ บ้ าน บ้ านเช่า สุขภาพ ชีวิต ความรับผิดส่ว นบุคคล หรือประกันภัยอื0นๆ หรือความ
คุ้มครองประเภทอื0นๆ ซึ0งมีข้อจํากัดที0แตกต่างกัน ดังนัน+ ท่านดําเนินการศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยของแผน
ความคุ้มครองนีค+ วบคู่ไปกับประกันภัยอื0นๆ ที0ทา่ นมีอยู่ ทังนี
+ + การประกันตามแผนความคุ้มครองนี +ไม่ได้ เป็ นการชักชวนให้ ท่าน
ซือ+ โปรแกรมสําหรับใช้ งาน ผลิตภัณฑ์ หรื อการบริการใดๆ และท่านพึงระลึกเสมอว่าบุคคลที0ขายโปรแกรมสําหรับใช้ งาน หรือ
ลูกจ้ า งของบุค คลดังกล่าวอาจจะให้ การอธิ บายเบือ+ งต้ นเกี0ย วกับแผนความคุ้มครองประกันภัย รวมถึงรายละเอีย ดความ
คุ้มครองและราคา อย่างไรก็ ตาม บุคคลเหล่านัน+ ไม่ใช่ บุคคลที0มีคุณสมบัติและได้ รับอนุญ าตให้ ตอบคําถามในทางเทคนิค
เกี0ยวกับข้ อตกลงและเงื0อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย หรือเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของแผนความคุ้มครองประกันภัยนีก+ ับ
ประกันภัยที0ท่านมีอยู่แต่อย่างใด
เงือ0 นไขนี +ปรับปรุงล่าสุด และมีผลบังคับใช้ เมื0อ [1 มกราคม 2562]
ท่านยอมรับ เข้ าใจ และตกลงโดยชัดแจ้ งว่า ท่านใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานนีโ+ ดยยอมรับความเสีย0 งของตัวท่านเองและด้ วย
ดุลยพินิจของท่านเอง และโปรแกรมสําหรับใช้ งานนีไ+ ด้ ถกู จัดทําขึน+ และใช้ ตามสภาพและตามที0มีอยู่ โดยบริษัทฯ มิได้ มีการ
แสดงตน รับรอง ให้ สญ
ั ญา หรือรับประกันในประการใดๆ ก่อนที0ตดั สินใจที0จะใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานนี + ท่านจะต้ องทําการ
ตรวจสอบด้ วยตัวท่านเองและวางใจใช้ โปรแกรมสําหรับใช้ งานนนี +ในส่วนทีท0 ่านได้ ทําการตรวจทานและตรวจสอบแล้ วเท่านัน+
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บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ อ่านและเข้ าใจเงื0อนไขนี + โดยเฉพาะอย่างยิ0งในส่วนของความเสี0ยงและข้ อสงวนสิทธิต่างๆ ที0ระบุภายใต้
เงือ0 นไขนี + และจะถือว่าท่านได้ ตกลงที0จะรับความเสีย0 งอื0นใด (รวมถึงความเสีย0 งตามที0ระบุในเงือ0 นไขนี +) เกี0ยวกับการใช้ โปรแกรม
สําหรับใช้ งานนี +
© 2018 AWP. ห้า มบุคคลใดๆ ใช้ นํ า ไปใช้ ลอกเลี ยน ปลอมแปลง ทํ าซํ า ดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน จํ าหน่า ย
หรื อกระทํ าการใดๆ ซึ= งเงื =อนไขและโปรแกรมสํ าหรับใช้งานในลักษณะที =เป็ นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรื อในทางที =ไม่
ชอบ ทังนี บริ ษัท เอ ดับเบิ ลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํ ากัด ขอสวนสิ ทธิ ทงหมดและจะต้
ั
องได้รับการอนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรก่อนกระทําการใดๆ
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