ข้ อตกลงการใช้ งาน
กรุ ณ าอ่ านข้ อ กาหนดและเงื่ อ นไขภายใต้ ข้ อ ตกลงการใช้ ง านโดยละเอี ย ด เมื่ อ กล่ าวถึ ง คาว่า “เว็บ ไซต์ นี ”้ หมายถึ ง
www.chubbinsured.co.th และหน้ าการใช้ งานภายใต้ เว็บไซต์นี ้ เนื ้อหา ข้ อมูล คาขอ โปรแกรม รู ปภาพ เสียง กราฟฟิ ก
วีดโี อ และส่วนอื่นๆ ที่แสดงภายใต้ เว็บไซต์นี ้ รวมถึง ฟั งก์ ชนั การใช้ งาน หรื อบริ การต่างๆ ที่ได้ จดั ไว้ ในเว็บไซต์นี ้ (ซึง่ ต่อไปนี ้
จะเรี ยกโดยรวมว่า “เนื อ้ หา”) คาว่า “ท่ า น” หมายถึง ผู้ที่เข้ าถึ งหรื อใช้ งานเว็บ ไซต์นี ้ ซึ่งดูแลโดย บริ ษั ท ชับบ์ ส ามัคคี
ประกันภัย จากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า “บริ ษัท”) การเข้ าถึงและใช้ งานเว็บไซต์นี ้จะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดและ
เงื่ อนไขที่จะกล่าวต่อไป (ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า “ข้ อตกลงการใช้ งาน”) ในการเข้ าถึงเว็บไซต์นี ้ ท่านยินยอมที่จะถูกผูกพัน
โดยข้ อตกลงการใช้ งาน กรุณาอย่าเข้ าถึงหรื อใช้ เว็บไซต์นี ้หากท่านไม่ยินยอมที่จะถูกผูกพันโดยข้ อตกลงการใช้ งาน ภายใต้
เว็บ ไซต์ นี แ้ ละข้ อ ตกลงการใช้ ง าน คาว่า “ชั บบ์ ” หมายถึ ง กลุ่ม บริ ษั ท ของชับ บ์ ผู้ใ ห้ บ ริ การด้ านการประกัน ภั ย และ
ประกันภัยต่อ และคาว่า “เรา” หมายถึง บริ ษัทและชับบ์
การยอมรับข้ อตกลง
เว็บ ไซต์ นี เ้ ป็ น ของและดูแ ลโดยบริ ษั ท ซึ่ง เป็ น หนึ่ง ในบริ ษั ท ของชับ บ์ ชับ บ์ ป ระกอบด้ วยบริ ษั ทประกัน ภัย และบริ ษั ท
ประกันภัยต่อที่ได้ รับอนุญาตหรื อได้ รับการอนุมัตใิ ห้ ดาเนินธุรกิจประกันภัยและ/หรื อประกันภัยต่อ โดยมีสานักงานตั ้งอยู่
ในหลายประเทศ นอกจากนี ้ ชับบ์ยงั รวมถึงบริ ษัทต่างๆ ที่ให้ บริ การแก่ธุรกิจประกันภัยและลูกค้ าอื่นๆ อีกด้ วย
เว็บไซต์นี ้ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเข้ าถึงข้ อมูลและเนื ้อหาต่างๆ ได้ ทางออนไลน์ เนื ้อหาเหล่านี ้อาจรวมถึงใบคาขอเอาประกันภัย
แบบฟอร์ มกรมธรรม์ ประเภทต่างๆ และข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณ ฑ์ และบริ การในการประกัน ภัยบางประเภท (ซึ่ง
ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผลิตภัณฑ์ และบริ การ”) ซึง่ เสนอโดยบริ ษัท เว็บไซต์นี ้ยังประกอบด้ วยข้ อความ รู ป ภาพกราฟฟิ ก โล
โก้ ปุ่ มคาสัง่ ภาพ ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ และเนื ้อหาอื่นๆ และยังอาจนาไปสู่การเข้ าถึงซอฟท์แวร์ ที่มีกรรมสิทธิ์บางประเภทซึ่ง
ใช้ เพื่อเชื่อมโยงการค้ นหาและใช้ ประโยชน์ ฟังก์ ชนั ต่างๆ ที่ได้ จดั ไว้ บริ การทางเว็บไซต์นี ้ (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า “ซอฟท์ แวร์ ”)
เว็บไซต์นี ้มีไว้ สาหรับให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ ที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 18 ปี และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั ้น
ข้ อตกลงการใช้ งานเหล่านี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงแก้ ไข เพิ่มเติม หรื อปรั บปรุ งโดยบริ ษัทเป็ นครัง้ คราวได้ โดยมิ
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยผลิตภัณ ฑ์ และบริ การ เนื อ้ หา และซอฟต์แวร์ ใหม่ใดๆ ที่ถูกเพิ่ มเข้ ามาในเว็บไซต์นี ้ จะอยู่
ภายใต้ ข้อ ตกลงการใช้ งานนี เ้ ช่น กัน โดยมี ผลใช้ บังคับ ตั ้งแต่วนั ที่ ถูกเพิ่มเข้ ามา ทัง้ นี เ้ ว้ น แต่ระบุไว้ เป็ น อย่างอื่น ซึ่ง เรา
สนับสนุนให้ ท่านเข้ าชมเว็บไซต์เป็ นครัง้ คราวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้ อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้น
ข้ อจากัดในการอนุญาตและเข้ าเว็บไซต์ – บริ ษัทจากัดสิทธิในการเข้ าถึงและใช้ เว็บไซต์เป็ นการส่วนตัวของท่าน โดยไม่
อนุญาตให้ ถ่ายเทข้ อมูล (download) (นอกเหนือจากหน่วยความจาของหน้ าเว็บ ไซต์หรื อ page caching) หรื อดัดแปลง
แก้ ไขเว็บไซต์ หรื อบางส่วนของเว็บไซต์ ยกเว้ นได้ รับหนังสือแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้ งจากบริ ษัท การอนุญ าตนี ้ไม่
รวมถึงการให้ จาหน่ายต่อหรื อการใช้ งานเว็บไซต์ หรื อเนื ้อหาของเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ การรวบรวมและใช้ รายการข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์ รวมทั ้งคาอธิ บายผลิตภัณฑ์ หรื อราคาใดๆ หรื อการลอกเลียนแบบเว็บไซต์หรื อเนื ้อหา หรื อการทาเหมืองข้ อมูล
(Data Mining) หรื อการใช้ ไฟล์โรบอทส์ (Robots) หรื อเครื่ องมือรวบรวมและสกัดข้ อมูลในทานองเดียวกัน ไม่อนุญาตให้

นาเว็บไซต์หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี ้ไปสร้ างใหม่ ทาซ ้า ทาสาเนา จาหน่าย จาหน่ายต่อ เข้ าชม หรื อ เอาเปรี ยบ
เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสืออย่างชัดแจ้ งจากบริ ษัท ท่านไม่ได้ รับอนุญาตให้
แยกส่วนเนื อ้ หา (frame) หรื อใช้ เทคนิคในการแยกส่วนเนื ้อหา (framing) เพื่ อสอดแทรกเครื่ องหมายการค้ า โลโก้ หรื อ
ข้ อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่นใด (รวมถึง ภาพ ข้ อความ การวางหน้ าเว็บไซต์ หรื อรู ปแบบ) ของบริ ษัท, ชับบ์ หรื อบริ ษัทในเครื อ
โดยปราศจากหนังสือแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้ ง ท่านไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ รหัสเมต้ า-แทก (meta-tag) หรื อการซ่อน
ข้ อความ (hiddentext) ประเภทอื่นๆ โดยใช้ ชื่อหรื อเครื่ องหมายบริ การของบริ ษัท , ชับบ์ หรื อบริ ษัทในเครื อโดยปราศจาก
หนังสือแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้ งจากบริ ษัท การใช้ งานที่ไม่ได้ รับอนุญาตใดๆ ก็ตามจะมีผลเป็ นการยกเลิกความ
ยินยอมหรื ออนุญาตจากบริ ษัท
ความพร้ อมของผลิตภั ณฑ์ และบริ ก าร – เนื่องด้ วยข้ อจากัดเกี่ยวกับการประกัน ภัยและข้ อบังคับทางกฎหมาย อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์และบริ การบางประเภทที่ ระบุไว้ ในเว็บไซต์นี ้ไม่สามารถนาไปใช้ กับผู้ใช้ ทุกราย กรุ ณาติดต่อบริ ษัทโดยตรงหรื อ
นายหน้ าของบริ ษัทเพื่อสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่พร้ อมสาหรับท่าน
เว็บไซต์นี ้ให้ คาอธิบายโดยสรุปหรื อข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์อื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษัทได้ พยายามดาเนินการ
เพื่ อไม่ให้ มีข้อ ผิดพลาดมากที่ สุดเท่ าที่จะทาได้ อย่างไรก็ ดี ข้ อความต่างๆ มีจุดประสงค์เพื่อใช้ บรรยายผลิตภัณ ฑ์ และ
บริ การโดยรวม และอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขเฉพาะของกรมธรรม์หรื อข้ อตกลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ /บริ การที่อ้างถึง
ทุกประการ ทั ้งนี ้ ท่านสามารถขอรับเงื่อนไขกรมธรรม์ฉบับสมบูรณ์ได้
ลิขสิทธิ์ – สิทธิในทรั พย์สินทางปั ญญาในเว็บไซต์นี ้และเนื ้อหา เป็ นของบริ ษัท บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ ใช้ หรื อควบคุมโดย
บริ ษัท ผู้ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท หรื อผู้ให้ บริ การอื่นๆ บริ ษัทมีการบังคับใช้ สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของตนอย่างเต็มที่
ภายใต้ ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกาหนด
ท่านสามารถสัง่ พิมพ์ จากเว็บไซต์นี ้เป็ นสาเนาถาวรสาหรับการใช้ งานส่วนตัว โดยมีเงื่ อนไขว่าท่านต้ องไม่ทาลายและไม่ลบ
หรื อ ดัดแปลงลิข สิ ทธิ์ หรื อ เครื่ อ งหมายใดๆ (เช่ นเครื่ องหมายการค้ า สิ ท ธิ บัตร ฯลฯ) ที่ อยู่ในข้ อมูล ท่ านไม่ อาจทาการ
ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงแก้ ไข คัดลอก เผยแพร่ (เพื่อค่าตอบแทนหรื ออื่นๆ) ถ่ายทอด แสดงผล ประกอบ สร้ างใหม่ นากลับมา
ใช้ ใหม่ ประกาศ จัดพิมพ์ อนุญาต แยกส่วนเนื ้อหา ดาวน์โหลด เก็บเพื่อใช้ ภายหลัง สร้ างงานลอกเลียนแบบ ส่งผ่าน หรื อ
จาหน่าย ข้ อมูลหรื อเนื ้อหาใดๆ ที่ได้ รับจากเว็บไซต์นี ้ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน ซึง่ รวมถึงข้ อความ ภาพ เสียง และภาพทุก
ประเภท โดยปราศจากหนังสือแสดงความยินยอมล่วงหน้ าจากบริ ษัทหรื อบุคคลภายนอกผู้จดั หาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ยกเว้ น
แต่ในกรณีที่ได้ ระบุให้ เป็ นอื่นอย่างชัดแจ้ งในเงื่ อนไขฉบับนี ้ ห้ ามมิให้ ท่านหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากท่าน นาเนื ้อหา
รวมทั ้งภาพไปใช้ ยกเว้ นแต่ในกรณีที่ได้ รับอนุญาตเป็ นการเฉพาะจากบริ ษัท การนาข้ อความหรื อภาพไปใช้ โดยไม่ได้ รับ
อนุญาตถือเป็ นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่ องหมายการค้ า กฎหมายสิทธิ ส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครอง
สิทธิในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งบริ ษัท, ชับบ์ และบริ ษัทในเครื อ ไม่รับประกัน
หรื อให้ คารั บรองว่าการใช้ เนื ้อหา ซอฟท์แวร์ หรื อส่วนประกอบอื่นใด ที่แสดงผลบนเว็บไซต์นี ้ จะไม่เป็ นการละเมิดสิทธิของ
บุคคลภายนอก

เครื่ องหมายการค้ าและเครื่องหมายบริ การ – เครื่ องหมายการค้ าต่างๆ รวมถึง “CHUBB INA” “chubb asia pacific”
“chubbinsurance” “CHUBB Group” “ESIS” และ “West Chester” เป็ นเครื่ องหมายบริ การที่จดทะเบียนแล้ วหรื อ ยังไม่
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ชั บ บ์ จ ากั ด (CHUBB Limited) หรื อ บริ ษั ท สาขาใดบริ ษั ท หนึ่ ง ชื่ อ โดเมนสาหรั บ เว็ บ ไซต์
www.chubbinsured.co.th นี ้ โลโก้ ชับบ์ ส่วนหัวของหน้ าทั ้งหมด ภาพกราฟฟิ กที่จดั ทาขึ ้นโดยเฉพาะ และสัญลักษณ์ ปมุ่
คาสั่งต่างๆ (button icons) เป็ น เครื่ อ งหมายบริ การ เครื่ อ งหมายการค้ า โลโก้ และ/หรื อ รู ป ลักษณ์ โดยรวมของสิ น ค้ า
(Trade Dress) ของบริ ษัทในกลุ่มชับบ์ หรื อบริ ษัทในเครื อ ส่วนเครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายบริ การ รูปลักษณ์ โดยรวม
ของสินค้ า ชื่อสินค้ า ชื่อบริ ษัทหรื อโลโก้ อื่นๆ ทั ้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ ไม่วา่ จะจดทะเบียนแล้ วหรื อไม่ก็ตาม ถือเป็ นทรัพย์สิน
ของเจ้ าของต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมดแล้ ว ท่านตกลงว่าจะไม่
นาเครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายบริ การ รู ปลักษณ์ โดยรวมของสินค้ า หรื อโลโก้ อื่นๆ ที่กล่าวมาทั ้งหมดจากเว็บไซต์นี ้ไป
ใช้ โดยปราศจากหนังสือยินยอมล่วงหน้ าจากบริ ษัท
ความเป็ นเจ้ าของข้ อมูลที่ส่งผ่ านทางเว็บไซต์ นี ้ – ภายใต้ ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกาหนด ข้ อมูลใดก็ตามที่ส่ง
มายังบริ ษัทผ่านทางเว็บไซต์นี ้ ไม่ว่าจะเป็ นการส่งเข้ ามาโดยตรง การส่งแบบฝากไว้ การส่งด้ วยอีเมล หรื อส่งโดยใช้ วิธีการ
อื่นใด รวมถึงข้ อมูล คาถาม ความคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ จะถือว่าไม่เป็ นความลับและไม่มีลิขสิทธิ์ และจะเป็ นทรัพย์สิน
ที่ตกเป็ นของบริ ษัท ข้ อมูลดังกล่าวอาจนาไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการสร้ างใหม่ การชักชวน
การเปิ ดเผย การส่ งผ่าน การตีพิมพ์ การแพร่ สัญ ญาณออกอากาศ และการประกาศ บริ ษั ทมี อิส ระในการน าความคิด
แนวทางความคิด ความรู้และทักษะ (Know-how) หรื อเทคนิควิธีการ ที่อยู่ในการสื่อสารทั ้งหมดที่ท่านส่งมายังบริ ษัทผ่าน
ทางเว็บไซต์นี ้หรื อช่องทางอื่นๆ ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ทุกรู ปแบบ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การตลาดโดยใช้ ข้อมูลดังกล่าว
กรรมสิทธิ์ในซอฟท์ แวร์ – ซอฟท์ แวร์ ใดๆ ที่เข้ าถึงได้ จากเว็บไซต์นี ้เป็ นทรั พย์ สินของบริ ษัทหรื อผู้จัดหาข้ อมูล และได้ รับ
การคุ้มครองภายใต้ กฎหมายสิทธิบตั รและลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริ กา และสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ห้ ามมิให้ ใช้ ซอฟท์ แวร์ นี ้นอกเหนือไปจากการค้ นหาและใช้ คาสั่งของฟั งก์ ชันต่างๆ ที่ตั ้งไว้ บนเว็บไซต์นี ้ ท่านตกลงไม่ท า
สาเนา เผยแพร่ แสดงผลต่อสาธารณะ ปรั บเปลี่ยน ดัดแปลงแก้ ไข แปลโปรแกรมย้ อนกลับ แยกส่วนประกอบ ถอดรหัส
โปรแกรมย้ อนกลับ หรื อพยายามที่จะค้ นหารหัสต้ นฉบับของซอฟท์แวร์ นอกจากนี ้ ท่านยินยอมที่จะไม่เข้ าถึงเว็บไซต์นี ้หรื อ
เนื ้อหาโดยวิธีใดๆ ก็ตามนอกเหนือไปจากการเชื่อมต่อที่บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ แล้ วผ่านทางเว็บไซต์นี ส้ าหรับการใช้ งาน
ของท่านเพื่อเข้ าถึงเว็บไซต์นี ้หรื อเนื ้อหาต่างๆ
ซอฟต์แวร์ บนเว็บ ไซต์ นี ้เป็ น ของบริ ษั ทหรื อบริ ษัท ได้ รับ อนุญ าตให้ ใช้ และอาจประกอบด้ วยเทคโนโลยีที่ อยู่ภายใต้ การ
ควบคุมที่ เข้ มงวดตามกฎหมายและระเบียบควบคุมการส่งออกของประเทศสหรั ฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ รวมทั ้งเขต
อานาจศาลอื่นๆ ท่านจะไม่ คดั ลอก ส่งผ่าน หรื อ ส่งออกซอฟท์ แวร์ ดงั กล่าวอันเป็ นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการ
ส่งออกดังกล่าว บริ ษัท ไม่อนุญ าตให้ มีการดาวน์ โหลดหรื อการส่งออกซอฟท์ แวร์ ห รื อข้ อ มูลทางเทคนิคใดๆ ก็ตามจาก
เว็บไซต์นี ้ไปยังเขตอานาจศาลที่ถกู สัง่ ห้ ามโดยกฎหมายและระเบียบการส่งออกดังกล่าว

ข้ อกาหนดในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ – ท่านเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรี ยมและดูแลรั กษาฮาร์ ดแวร์ ซอฟท์ แวร์ และ
สายโทรศัพท์ ต่างๆ ที่จาเป็ นส าหรั บการเข้ าถึ งและใช้ เว็บไซต์นี ด้ ้ วยความเสี่ยง การตัดสินใจ และค่าใช้ จ่ายของท่ านเอง
บริ ษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนการกาหนดค่าการเข้ าถึงของเว็บไซต์นี ้ได้ ทกุ เมื่อโดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งล่วงหน้ า
การใช้ ท่ตี ้ องห้ าม – ห้ ามใช้ หรื อพยายามใช้ เว็บไซต์นี ้
1. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่ได้ รับอนุญาต ฉ้ อโกง หรื อ มุ่งร้ าย หรื อ
2. ในทางที่ อ าจสร้ างความเสี ยหาย ท าให้ ไ ร้ ความสามารถ สร้ างภาระหนัก หรื อ สร้ างความบกพร่ อ ง ให้ กั บ
เซิร์ฟเวอร์ หรื อเครื อข่ายที่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ หรื อ
3. ในทางที่อาจแทรกแซงการใช้ งานและการรับความรื่ นรมย์บนเว็บไซต์นี ้ของผู้อื่น หรื อ
4. เพื่อลักลอบเข้ าถึงบัญชีผ้ ใู ช้ ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ เครื อข่ายที่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ หรื อระบบ โดยการบุกรุ ก
การทาเหมืองรหัสผ่าน (password mining) หรื อ วิธีอื่นใด หรื อ
5. เพื่อเข้ าถึงระบบ ข้ อมูลหรื อข้ อความที่บริ ษัทไม่มีเจตนาให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าถึงได้ หรื อ
6. เพื่อรับเนื ้อหาหรื อข้ อมูลด้ วยวิธีที่บริ ษัทไม่มีเจตนาจัดให้ หรื อ
7. นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ตามเจตนา
นอกจากนี ้ ในการใช้ งานเว็บไซต์นี ้ ท่านตกลงที่จะไม่กระทาการดังต่อไปนี ้
1. อัพโหลด หรื อ ส่งผ่าน สาร ข้ อมูล ข้ อมูลเชิงสถิติ ข้ อความ ซอฟท์แวร์ หรื อ ภาพ หรื อ เนื ้อหาอื่นๆ (ซึ่งต่อไปนี ้จะ
เรี ยกว่า “องค์ ประกอบ”) ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เป็ นอันตราย คุกคาม ข่มขู่ ก่อกวน หลอกลวง หมิ่นประมาท
หยาบคาย อนาจาร กล่าวร้ าย หรื อ เป็ นที่รังเกียจ หรื ออาจละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลหรื อกฎหมายคุ้มครองสิทธิ ใน
การประชาสัมพันธ์
2. สร้ างรู ปพรรณเท็จ (false identity) เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงผู้อื่ นหรื อเลียนแบบบุคคลหรื อเอกลักษณ์
อื่น หรื อกล่าวเท็จ หรื อแถลงข้ อความเป็ นเท็จเกี่ยวกับความผูกพันที่มีกบั บุคคลหรื อองค์กร
3. อัพโหลดหรื อถ่ายทอดองค์ประกอบใดๆ ที่ท่านไม่มีสิทธิ์ในการทาซ ้า แสดง หรื อถ่ายทอด โดยชอบด้ วยกฎหมาย
หรื อภายใต้ ข้อสัญญาหรื อความผูกพันในการมอบอานาจ (เช่น ข้ อตกลงในการปกปิ ดข้ อมูล)
4. อัพโหลดไฟล์ ที่มีไวรั ส โปรแกรมม้ าโทรจัน (Trojan horses) หนอนอิน เตอร์ เน็ต (worms) โปรแกรมระเบิดเวลา
(time bombs) โปรแกรมยกเลิกข้ อความแคนเซิลบอต (cancel-bots) ไฟล์เสีย (corrupted files) หรื อซอฟท์ แวร์
หรื อโปรแกรมอื่นๆ ที่ใกล้ เคียงที่อาจสร้ างความเสียหายต่อการปฏิบตั กิ ารของคอมพิวเตอร์ หรื อทรัพย์สินอื่น
5. ลบสิ่งใดๆ ที่บ่งชี ้ถึงผู้ประพันธ์ ข้ อกาหนดสิทธิ์ ตามกฎหมาย หรื อ ชื่อหรื อตราซึง่ มีกรรมสิทธิ์ ที่ท่านอัพโหลดเข้ า
ไปในโปรแกรมปฏิบตั กิ ารเพื่อการสื่อสารทุกรูปแบบ
6. ใช้ โปรแกรมเพื่อการสื่อสารในทางที่ส่งผลลบต่อการใช้ งานของทรัพยากรต่างๆ ในเว็บไซต์สาหรั บผู้ใช้ รายอื่นๆ
(เช่น การแสดงความรู้สึกที่เกินควร การใช้ ตวั พิมพ์ใหญ่ทั ้งหมด หรื อ การโพสต์ข้อความซ ้าๆ อย่างต่อเนื่องจนล้ น
จอ)

7. อัพโหลดหรื อส่งผ่านโฆษณา ข้ อมูลส่งเสริ มการขายที่ไม่ได้ ร้องขอ “จดหมายขยะ (junk mail)” “สแปม (spam)”
“จดหมายลู ก โซ่ (chain letters)” “แชร์ ลูก โซ่ (pyramidscheme)” หรื อ การชัก ชวน การโฆษณาชวนเชื่ อ ทุ ก
รูปแบบ หรื ออื่นๆ
8. ฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของท้ องถิ่น รัฐ ประเทศ หรื อ สากล
9. อัพ โหลดหรื อส่ งผ่ านองค์ ป ระกอบใดๆ ที่ ล ะเมิ ดสิท ธิ บัตร เครื่ อ งหมายการค้ า เครื่ อ งหมายบริ การ ความลับ
ทางการค้ า ลิขสิทธิ์ หรื อ สิทธิในการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้ใดก็ตาม
10. ลบทิ ้งหรื อแก้ ไของค์ประกอบใดๆ ก็ตามที่ถกู โพสต์โดยบุคคลหรื อองค์กรอื่น
11. จัด การ หรื อ แสดงเว็บ ไซต์ นี โ้ ดยการแยกส่ ว นของเนื อ้ หา (framing) ท าส าเนาข้ อมูล (mirroring) หรื อ ใช้
เทคโนโลยี ค้ นหาทางไปสู่ ข้ อมู ล อื่ น ๆ หรื อท าการเชื่ อ มโดยตรงไปยั ง ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของเว็ บ ไซต์ นี ้
นอกเหนือไปจากหน้ าแรกของเว็บไซต์หรื อโฮมเพจ www.chubbinsured.co.th/ ตามที่กาหนดในการจากัดสิทธิ
และการเข้ าถึงเว็บไซต์ที่ระบุไว้ ข้างต้ น
12. ลงทะเบียน ลงนามเป็ นสมาชิก พยายามที่จะลงทะเบียน พยายามที่จะลงนามเป็ นสมาชิก หรื อ พยายามที่จะ
ยกเลิกการเป็ นสมาชิก ในนามของผู้ใดก็ตามสาหรั บผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การใดๆ ก็ตาม โดยปราศจากการได้ รับ
อนุญาตอย่างชัดแจ้ งโดยบุคคลที่มีอานาจให้ กระทาการนั ้นๆ หรื อ
13. รับ หรื อ รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นรวมถึงที่อยู่ในอินเตอร์ เน็ตของผู้อื่น
บริ ษัทสงวนสิทธิ์ ในการดาเนินการทางกฎหมายตามที่เห็นสมควรกับผู้ที่กระท าการหรื อต้ องสงสัยว่ากระท าการละเมิ ด
ข้ อกาหนดที่กล่าวมาแล้ วทั ้งหมด รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการระงับหรื อยกเลิกการเข้ าถึงและ/หรื อบัญชีของผู้ใช้ บริ ษั ท
อาจให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่และ/หรื อบุคคลอื่นในการสืบสวนความผิดทางแพ่งหรื อทางอาญาที่ต้องสงสัยหรื อที่ถูก
กล่าวหา บริ ษัทสงวนสิทธิ์ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลได้ ตลอดเวลาเท่าที่บริ ษัทเห็นว่าจาเป็ นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ข้ อบังคับ กระบวนทางกฎหมาย หรื อ คาสั่งของรั ฐที่ เกี่ยวข้ อง หรื อเรี ยบเรี ยง ปฏิเสธการโพสต์ หรื อโยกย้ ายข้ อมูลหรื อ
ส่วนประกอบทั ้งหมดหรื อบางส่วน โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทแต่เพียงผู้เดียว
สิทธิ ในการตรวจสอบ – บริ ษัท ไม่ จาต้ องเข้ มงวดในการตรวจสอบเกี่ ยวกับการใช้ งานโดยทั่วไปของเว็บ ไซต์นี ้ภายใต้
สถานการณ์ ป กติ รวมทั ้งไม่ควบคุมการแก้ ไขเนื ้อหาในเว็บไซต์ข องบุคคลอื่ น การส่ งจดหมายอิ เล็คทรอนิกส์ กลุ่มข่าว
(news group) หรื อส่วนประกอบอื่นๆ ของบุคคลอื่นที่ได้ ถูกสร้ างขึ ้นหรื อเข้ าถึงได้ บนเว็บไซต์นี ้หรื อโดยผ่านทางเว็บไซต์นี ้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทสงวนสิทธิ์ ในการตรวจสอบการใช้ เว็บไซต์นี ้ได้ ทุกเมื่อที่เห็นว่าสมควรรวมถึงการโยกย้ ายส่วนประกอบ
ใดๆ ก็ตามซึ่งภายใต้ ดลุ ยพินิจของบริ ษัทเห็นว่าอาจผิดกฎหมาย อาจทาให้ บริ ษัทเกิดความรั บผิด อาจฝ่ าฝื นข้ อตกลงใน
เงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ หรื อภายใต้ ดลุ ยพินิจของบริ ษัทเห็นว่า ไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัทสาหรับเว็บไซต์นี ้
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ของบุคคลอื่น – เว็บไซต์นี ้อาจประกอบด้ วยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็ นของและ
ดาเนินการโดยบุคคลอื่ นนอกเหนือจากบริ ษั ท การเชื่อมโยงดังกล่ าวได้ ถูกจัดเตรี ยมไว้ เพียงเพื่ อการอ้ างอิงที่แ ละความ
สะดวกสบายในการใช้ เราไม่ ได้ ควบคุมเว็บ ไซต์ต่างๆ ดังกล่ าว ไม่ รับ ผิดชอบต่อ เนื ้อหาหรื อความถูกต้ อ งของเว็บ ไซต์
เหล่านั ้น และไม่รับรองเว็บไซต์เหล่านั ้น ยกเว้ นในส่วนที่เราได้ ระบุไว้ แล้ วโดยเฉพาะ ในกรณีที่เว็บไซต์นี ้มีการเชื่อมโยงไปสู่
เว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้ เป็ นของ ไม่ได้ ดาเนินการโดย หรื อดูแลรักษาโดยบริ ษัท ท่านยอมรับและยินยอมว่า บริ ษัทไม่รับผิดชอบ

และไม่มีความรับผิดต่อเนื ้อหา สินค้ า บริ การ หรื อ ส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่บนหรื อมีอยู่ในเว็บไซต์ตา่ งๆ ดังกล่าว เราไม่รับ
ผิดต่อ ข้ อมูล สิ น ค้ า โฆษณา เนื อ้ หา บริ การ หรื อ การเข้ าถึง ซอฟท์ แ วร์ ที่ ผ่ านมาทางเว็บ ไซต์ข องบุคคลอื่ น เหล่ านี ้ หรื อ
กิจกรรมที่ท่านได้ กระทาซึ่งเป็ นผลมาจากการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว เว็บไซต์ตา่ งๆ ดังกล่าวเหล่านี ้ก็มีความ
เป็ นไปได้ ที่จะกาหนดเงื่อนไขการให้ บริ การและนโยบายข้ อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรจะทบทวน บริ ษัทไม่มีหน้ าที่ต้องคงไว้
ซึง่ การเชื่อมโยงเว็บไซต์และไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม อาจลบการเชื่อมโยงออกไปได้ ทกุ เมื่อโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริ ษัทแต่เพียงผู้เดียว ทั ้งบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบหรื อรับผิดไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมต่อความเสียหาย หรื อการสูญเสียใดๆ
ก็ตาม ที่เกิดขึ ้นจาก หรื อถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวข้ องกับการใช้ ห รื อความเชื่อถือ ในเนื ้อหา สินค้ า บริ การ หรื อ
ส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีอยู่หรื อมาจากเว็บไซต์ตา่ งๆ ดังกล่าว
ชับบ์ ไม่ ได้ ควบคุ มเนือ้ หาของบุคคลที่สามและไม่ มีการยืนยันความถูกต้ อง – ชับบ์ ไม่ได้ ควบคุมหรื อรั บผิดชอบต่อ
เนื ้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี ้ที่จัดเตรี ยมโดยบุคคลภายนอก ดังนั ้น ความเห็น แถลงการณ์ บริ การใดๆ หรื อข้ อมูลอื่น ที่แสดง
หรื อจัดให้ มีปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี ้โดยบุคคลภายนอกนั ้น เป็ นของบุคคลภายนอกดังกล่าว บริ ษัทไม่ได้ เป็ นตัวแทนหรื อ
รับรองความถูกต้ องหรื อความน่าเชื่อถือสาหรับความเห็น แถลงการณ์ หรื อข้ อมูลอื่นที่จดั เตรี ยมโดยบุคคลภายนอก บริ ษัท
ไม่ได้ เป็ นตัวแทนหรื อรับประกันว่า การใช้ เนื ้อหาที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี ้ หรื อเนื ้อหาที่ถูกอ้ างอิง หรื อผู้ให้ บริ การ จะไม่เป็ น
การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่บริ ษัทในกลุ่มของชับบ์ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของหรื อไม่ได้ อยู่ในกลุ่มของชับบ์
การเปลี่ยนแปลงบริ การ – บริ ษัทอาจจะดัดแปลงหรื อระงับผลิตภัณฑ์ และบริ การ เนื ้อหา หรื อซอฟท์ แวร์ หรื อบางส่วน
ของที่ กล่ าวมา โดยมี การแจ้ งหรื อ ไม่ แจ้ งให้ ทราบก็ได้ โดยดุลยพิ นิจของบริ ษั ท ทัง้ บริ ษั ท จะไม่ รับ ผิดชอบต่อ ท่ านหรื อ
บุคคลภายนอกในการดัดแปลงหรื อระงับผลิตภัณฑ์และบริ การ เนื ้อหา หรื อ ซอฟท์แวร์
การปฏิเสธความรั บผิ ด – ข้ อมูลที่ ปรากฏบนเว็บ ไซต์นี จ้ ัดทาขึ ้นโดยบริ ษั ทเพื่ อความสะดวกสบายของผู้ใช้ และไม่ มี
เจตนาให้ คาปรึ กษาหรื อแนะนาที่ผ้ ใู ช้ อาจจะพึ่งพิงได้ บริ ษัทได้ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการรวบรวม ตระเตรี ยม
และจัดหาข้ อมูลและเนื ้อหาที่มีคณ
ุ ภาพ แต่ไม่รับรองหรื อรั บประกันความถูกต้ อง สมบูรณ์ หรื อความเพียงพอของข้ อมูลที่
ปรากฏอยู่บนเว็บ ไซต์ นี ้ หรื อเชื่ อมโยงกับเว็บไซต์นี ้ หรื อ เว็บไซต์อื่ น ๆ ที่ดูแลโดยบริ ษั ท ผู้ใช้ ใช้ ข้ อมูลจากเว็บไซต์นี โ้ ดย
ยอมรับความเสี่ยงเองแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ข้ อมูลและคาบรรยายประกอบนั ้นไม่ใช่ข้อตกลง ข้ อจากัด และเงื่อนไขสมบูรณ์ที่จะนาไปใช้ กบั ผลิตภัณฑ์และบริ การ แต่มี
ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูลทั่วไป โปรดดูข้อตกลง ข้ อจากัด และเงื่อนไขสมบูรณ์ จากกรมธรรม์ตวั จริ งหรื อสัญญา
ของผลิตภัณ ฑ์ หรื อบริ การที่เกี่ยวข้ อง หากท่านซื ้อผลิตภัณ ฑ์ ข้ อตกลงและเงื่ อนไขของการซื ้อนั ้นจะมีผลกับการซื ้อครั ง้
ดังกล่าว และการที่ท่านใช้ เว็บไซต์นี ้จะไม่มีผลต่อการซื ้อไม่วา่ ในทางใดๆ
เว็บไซต์นี ้อาจจัดเตรี ยมการวางแผนและเครื่ องมือช่วยศึกษา รวมถึงเครื่ องคานวณสาหรับท่าน เครื่ องมือและเครื่ องคานวณ
ดังกล่าวอาจเปิ ดโอกาสให้ ท่านได้ จาลองเหตุการณ์ “อะไรจะเกิดขี ้นถ้ า...” ซึ่งผลที่ได้ ทาให้ เห็นภาพชัดขึ ้น และตั ้งอยู่บ น
พื ้นฐานของข้ อมูลและสมมติฐานที่ระบุไว้ ไม่มีการรั บประกันว่าผลที่แสดงออกมานั ้นถูกต้ องหรื อจะต้ องเกิดขึ ้นจริ งเสมอ
ไป นอกจากนี ้ เครื่ องมื อและเครื่ องคานวณดังกล่าวไม่ ได้ เป็ นส่ วนหนึ่งของรายงานการวางแผนที่ ท่านอาจจะได้ ชาระ
ค่าธรรมเนียมไปแล้ ว ถึงแม้ วา่ เครื่ องมือและเครื่ องคานวณจะอ้ างอิงข้ อมูลที่มาจากหรื อประกอบอยู่ในรายงานก็ตาม

การใช้ เว็บไซต์ นเี ้ ป็ นความเสี่ยงของท่ านแต่ เพียงผู้เดียว เว็บไซต์ นี ้ เนือ้ หาและซอฟท์ แวร์ ทงั ้ หมดได้ ถูกจัดทาขึน้
บนพืน้ ฐานของ “ลักษณะที่เป็ นอยู่” หรื อ “ตามลักษณะที่มีอยู่” และเราปฏิเสธความรั บผิดอย่ างชัดแจ้ งในการ
รับประกันและเงื่อนไขทุกประเภท ไม่ ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยนัย รวมถึงแต่ ไม่ จากัดเพียงการรับประกันว่ าไม่ มี
การละเมิดสิทธิ กรรมสิทธิ์ สภาพการใช้ ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ ของบุคคลอื่น ความพึงพอใจในคุณภาพหรื อ
ความเหมาะสมต่ อวัตถุ ประสงค์ ใดๆ บริษัทไม่ รับรองว่ าเนือ้ หาและซอฟท์ แวร์ นนั ้ ถูกต้ อง ตรงเวลา ต่ อเนื่อง ไม่
มีไวรัส หรือ ไม่ มขี ้ อผิดพลาด และไม่ รับรองว่ าปั ญหาเหล่ านัน้ จะได้ รับการแก้ ไขใดๆ ทัง้ สิน้
ข้ อจากัดความรับผิด
ท่ านเข้ าใจและยอมรั บว่ า บริ ษั ทจะไม่ รับผิดต่ อความเสียหายไม่ ว่าทางตรง ทางอ้ อม โดยบังเอิญ เป็ นพิเศษ
เป็ นผลกระทบจาก หรื อเป็ นเยี่ยงอย่ าง รวมถึงแต่ ไม่ จากัด เพียงความเสียหายจากการสูญเสียสิ นค้ า การใช้
ข้ อมูล หรือการสูญเสียอื่นๆ ที่ไม่ อาจจับต้ องได้ ถึงแม้ ว่าบริ ษัทจะได้ รับการชีแ้ นะถึงความเป็ นไปได้ ของความ
เสียหายเหล่ านัน้ ที่อาจเกิดจากการใช้ ของท่ าน หรือการไม่ สามารถใช้ เว็บไซต์ บริการ เนือ้ หา หรือ ซอฟท์ แวร์
หรื อค่ าใช้ จ่ายในการรั บผลิตภั ณฑ์ และบริ การทดแทนที่เกิ ดจากการสูญ เสีย ข้ อมูล ข้ อ ความ ผลิต ภัณ ฑ์ ห รื อ
บริ การที่ได้ รับจากการซือ้ หรือการทาธุ รกรรมที่เกิดขึน้ ผ่ านเว็บไซต์ หรื อข้ อความ หรื อการจัดการของบุคคลที่
สามใดๆ ก็ตาม หรือในกรณีใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับเว็บไซต์ บริการ เนือ้ หา หรื อ ซอฟท์ แวร์ ท่ านเข้ าใจและ
ยอมรั บว่ า การใช้ เว็บไซต์ ของท่ านตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการงดใช้ สิทธิ์ในการฟ้ องร้ องบริษัทหรื อบริษัทในกลุ่ ม
ชับบ์ โดยตรง หรื อการรวมตัวกันเพื่อเรี ยกร้ องจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ เว็บไซต์ ของ
ท่ าน
หมายเหตุ – การแจ้ งโดยบริ ษัทถึงท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์นี ้ หรื อข้ อตกลงการใช้ งานจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์หรื อส่งทาง
อีเมลหรื อทางจดหมาย
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อท่านเข้ าชมเว็บไซต์นี ้หรื อส่งอีเมลมาให้ เรา ท่านกาลังสื่อสารกับเราผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านยินยอมที่จะรับสารจาก
เราผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับท่านผ่านทางอีเมลหรื อโดยการปิ ดประกาศบนเว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าบรรดา
ข้ อตกลง ประกาศ การเปิ ดเผยข้ อมูล และการสื่อสารอื่นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี ้สอดคล้ องกับข้ อกาหนดทางกฎหมาย
ที่ให้ สื่อสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้อตกลงทัง้ หมด (Entire Agreement) –ข้ อตกลงการใช้ งานนี ้และกรมธรรม์ อื่นๆ ที่บริ ษัทอาจปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์นี ้
ประกอบขึ ้นเป็ นข้ อตกลงทั ้งหมดระหว่างบริ ษัทกับท่านเพื่อเชื่อมโยงการใช้ เว็บไซต์ของท่านรวมทั ้งเนื ้อหา และซอฟท์แวร์
และให้ ใช้ แทนที่ข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้ านี ้ระหว่างบริ ษัทกับท่านที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เว็บไซต์นี ้ รวมถึงข้ อตกลงของ
ข้ อตกลงการใช้ งานรุ่ นก่อนๆ บริ ษัทอาจจะปรับเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้เป็ นระยะๆ เพื่อให้ มีความทันสมัยมากยิ่งขึ ้น โดยการ
ปิ ดประกาศข้ อตกลงการใช้ งานที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วบนเว็บไซต์นี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งท่านล่วงหน้ า และการใช้ เว็บไซต์ของท่าน

หลังจากนั ้นย่อมแสดงว่าท่านยอมรับและยินยอมอยู่ภายใต้ ข้อตกลงการใช้ งานชุดใหม่ ข้ อตกลงการใช้ งานจะมีผลบังคับใช้
ไปจนกว่าบริ ษัทจะบอกเลิกหรื อปรับปรุงให้ มีความทันสมัย ซึง่ การบอกเลิกหรื อปรั บปรุ งดังกล่าวอาจจะเกิดขึ ้นได้ ทุกเมื่อ
โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งล่วงหน้ า ในกรณีที่มีการบอกเลิกข้ อตกลงการใช้ งาน การปฏิเสธความรับผิดและข้ อจากัดความรั บ
ผิดที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงการใช้ งานจะยังมีผลบังคับใช้ ตอ่ ไปแม้ ข้อตกลงการใช้ งานจะสิ ้นสุดลงแล้ ว ข้ อตกลงการใช้ งาน
ให้ ถือว่ารวมถึงประกาศ กรมธรรม์ ข้ อปฏิเสธความรับผิดชอบต่างๆ และข้ อตกลงอื่นๆ ที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์นี ้ อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที่มีความขัดแย้ งระหว่างข้ อตกลงอื่นๆ กับข้ อตกลงในข้ อตกลงการใช้ งาน ให้ ถือตามข้ อตกลงการใช้ งาน
การซื ้อสิ นค้าจากบุคคลที ่สามให้เป็ นไปตามสัญญาต่างหาก – ข้ อตกลงและเงื่ อนไขที่บังคับใช้ กับการซื ้อผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริ การของท่านจากบริ ษัทบุคคลที่สามหรื อสถาบันทางการเงิ นที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์นี ้จะถูกควบคุมโดยสัญญาอีกฉบับหนึ่ง
เพื่อการปฏิบตั ิที่เหมาะสมระหว่างท่านกับบริ ษัทผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การนั ้นๆ โดยรวมถึง ชับบ์ ตามที่สามารถนาไป
ปรับใช้ ได้
อายุและที ่อยู่ของผู้ใช้งาน – ข้ อมูลและเนื ้อหาทั ้งหมดที่อยู่บ นเว็บไซต์นี ้มีไว้ สาหรั บบุคคลที่มีอายุตั ้งแต่ 18 ปี ขึ ้นไปและ
อาศัยอยู่ในประเทศไทย บริ ษัทไม่รับประกันว่าเนื ้อหา ข้ อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริ การ หรื อซอฟท์แวร์ มีพร้ อมสาหรั บการใช้
นอกประเทศไทย ทั ้งนี ้ ห้ ามมิให้ มีการใช้ บริ การ เนื ้อหา และซอฟท์แวร์ ที่กฎหมายไม่อนุญาต
กฎหมายที ่ใช้บงั คับ เขตอานาจศาล สถานที ่พิจารณาคดี การที ่ข้อกาหนดตกเป็ นโมฆะบางส่วน – การใช้ เว็บไซต์นีแ้ ละ
เงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ให้ นากฎหมายของประเทศไทยมาใช้ บงั คับ หากมีข้อกาหนดใดที่ศาลที่มีอานาจในการพิจารณาคดี
เห็นว่าไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่อาจบังคับใช้ ได้ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ตามกฎหมายและการบังคับใช้ ได้
ตามกฎหมายสาหรับข้ อกาหนดที่เหลือ ชื่อหัวข้ อเรื่ องมีไว้ เพื่อความสะดวกในการค้ นหาแต่ไม่มีผลบังคับใช้ ใดๆ
บัญชีผ้ ใู ช้ ท่ตี ้ องใช้ รหัสผ่ าน รหัสผ่ าน และความปลอดภัย
หากท่ านได้ รั บ ทางเลือ กในการเปิ ดบัญ ชีผ้ ูใช้ บ นเว็บ ไซต์นี ้ ซึ่งจะพาท่ านเข้ าไปถึ งบางส่ วนของเว็บ ไซต์ ที่ ป กป้อ งด้ วย
รหัสผ่ านและท่านเลือกที่จะท าเช่นนัน้ ท่านต้ องลงทะเบี ยนให้ ครบทุกขัน้ ตอนโดยกรอกข้ อมูลปั จจุบัน ให้ ครบถ้ วนและ
ถูกต้ องตามที่ระบุในใบสมัครที่เกี่ยวข้ อง หลังจากนั ้นเลือกรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ ท่านมีความรั บผิดชอบโดยสิ ้นเชิงในการ
รักษาความลับของรหัสและชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ ของท่าน รวมทั ้งรับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายใต้ ชื่อบัญชีของท่าน ท่าน
ตกลงที่จะ (ก) แจ้ งบริ ษัททันทีเกี่ยวกับการใช้ บญ
ั ชีของท่านโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่
ท่านได้ รับรู้มา และ (ข) ออกจากบัญชีผ้ ใู ช้ ของท่านอย่างสมบูรณ์ทุกครัง้ ที่ท่านใช้ เว็บไซต์เสร็ จ บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อการ
สูญเสียที่ท่านอาจประสบเนื่องด้ วยมีบคุ คลอื่นใช้ รหัสผ่านหรื อชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ ของท่าน ไม่วา่ ท่านจะรับรู้หรื อไม่ก็ตาม อย่างไร
ก็ดี ท่ านอาจจะต้ องรั บผิ ดชอบต่อ การสูญ เสียที่เกิ ดขึ น้ กับบริ ษั ทหรื อบุคคลอื่น อัน เนื่ องมาจากการใช้ ชื่อ บัญ ชี ผ้ ใู ช้ หรื อ
รหัสผ่านของท่าน ท่านเองก็มิอาจใช้ ชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็ นเมื่อใดก็ตามหากไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของบัญชี
นั ้น

