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เงื�อนไขการใช้งานและข้อมูลทางกฎหมาย 
 
 
 
เงื�อนไขท ั�วไป 
ท่านต้องดําเนินการอ่าน และศึกษาวิธีการใช้งานเว็บไซต์/โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือนี +อย่างรอบคอบ ทั +งนี + เว็บไซต์/
โปรแกรมใช้งานบนโทรศพัท์มือถือนี + (รวมถึงสว่นใดส่วนหนึ0งหรือทั +งหมดของเนื +อหา  และตวัเลือกการใช้งานใดๆ ที0ปรากฎหรือ
เกี0ยวเนื0องกับเว็บไซต์/โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ) (ทั +งนี + เรียกรวมว่า “โปรแกรมสําหรับใช้งาน ”) ที0ถกูพัฒนาโดย 
บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (“เอ  ดับเบิลยู พ ี/บริษัทฯ /ของบริษัทฯ ”) และวัตถุประสงค์ของ
เงื0อนไขการใช้งานและข้อมลูทางกฎหมาย (“เงื�อนไข”) นั +นมีไว้เพื0อแจ้งเงื0อนไขที0บริษัทฯ จัดทําโปรแกรมสําหรับใช้งานนี +ให้
ผู้ใช้บริการ (“ท่าน/ของท่าน”) รับทราบและเงื0อนไขที0ผู้ ใช้บริการจะเข้าถึงและใช้โปรแกรมสาํหรับใช้งานนี + 
 
ท่านสามารถใช้โปรแกรมสาํหรับใช้งานได้ก็ต่อเมื0อ ท่านได้ยอมรับโดยชัดแจ้งซึ0งเงื0อนไขนี +แล้วเท่านั +น และหากท่านไม่ยอมรับ
เงื0อนไขนี + บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิว่าท่านไม่สามารถใช้โปรแกรมสาํหรับใช้งานนี +ได้ ทั +งนี + ท่านตกลงวา่ ท่านได้ตกลงในเงื0อนไขแล้ว
หากท่านเริ0มใช้งานซึ0งโปรแกรมสําหรับใช้งาน ทั +งนี + ท่านได้รับทราบและตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที0จะผกูพนัตาม
เงื0อนไขนี +แล้ว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี0ยนแปลง ปรับปรุง เพิ0มเติม หรือตดัทอนข้อความส่วนใดส่วนหนึ0งของ
เงื0อนไขได้ตลอดเวลาเพียงฝ่ายเดียว ทั +งนี + หากมีการปรับปรุงเงื0อนไขอย่างใดๆ บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งผ่านโปรแกรมสําหรับ
ใช้งานของบริษัทฯ และแจ้งให้ท่านยืนยันการยอมรับหรือการตกลงที0จะผูกพันตามเงื0อนไขที0ระบุข้างต้น อย่างไรก็ดี ท่านมี
หน้าที0ต้องตรวจสอบโปรแกรมสําหรับใช้งานถึงการแจ้งเตือนดงักล่าวอย่างสมํ0าเสมอ หากท่านมิได้ยนืยนัการยอมรับดงักลา่ว
ภายใน 3 วนันบัแตท่ี0ท่านได้รับ หรือหากท่านยงัคงใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานต่อไปอีก ถือวา่ท่านได้ตกลง ยอมรับ และผกูพนัใน
บรรดาเงื0อนไขใหม่ที0มีการแก้ไข เปลี0ยนแปลง ปรับปรุง เพิ0มเติม หรือตดัทอนข้อความนั +นในทันที ทั +งนี + บริษัทฯ มีสิทธิในการ
ดดัแปลง ปรับลด หยดุการเชื0อมต่อ ถอดถอน หรือหยดุการใช้งานในโปรแกรมสาํหรับใช้งาน ส่วนใดสว่นหนึ0ง หรือการบริการ 
การใช้งาน หรือข้อมลูใดๆ จากโปรแกรมสาํหรับใช้งานนี +ในเวลาใดๆ โดยที0ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้า และบริษัทฯ ขอแจ้ง
ให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้สิทธิท่านเข้าถึงและใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานโดยเป็นสิทธิที0สามารถเพิกถอนได้ ไม่เป็นสิทธิแต่
เพียงผู้ เดียว และไม่สามารถโอนย้ายสิทธิดังกล่าวได้ ภายใต้เงื0อนไขนี + ท่านตกลงที0จะใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานตามเงื0อนไข
เท่านั +น สิทธิใดๆ ที0มิได้ตกลงให้แก่ท่านอย่างเฉพาะเจาะจงและโดยชัดแจ้งภายใต้เงื0อนไขนี +จะไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้ให้สิทธิ
ดงักล่าวแก่ท่าน ทั +งนี + โปรแกรมสําหรับใช้งานนี +มีไว้เพื0อใช้สิทธิ มไิด้มีไว้เพื0อขาย ซึ0งสทิธิเกี0ยวกับการใช้งานนั +นไม่ถือว่าเป็นการ
โอนซึ0งสิทธิ กรรมสิทธิ@ หรือความเป็นเจ้าของในโปรแกรมสําหรับใช้งาน และเงื0อนไขฉบบันี +ไม่ถือว่าเป็นการขายซึ0งสิทธิใดๆ ที0
บริษัทฯ มีต่อผลติภณัฑ์แตอ่ย่างใด และเงื0อนไขในการใช้สิทธิจะยงัคงผูกพนัต่อไปในกรณีที0บริษัทฯ ทําการพฒันาหรือปรับปรุง
โปรแกรมสําหรับใช้งานนี +อนัทําให้เกิดการทดแทน หรือเพิ0มเติมใดๆ บนโปรแกรมสําหรับใช้งานเดิม เว้นแต่การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงดงักลา่วจะยดึโยงกบัสทิธิในการใช้อื0นต่างหาก ในกรณีดงักล่าว ให้สทิธิในการใช้อื0นดงักลา่วมีผลผกูพนัต่อไปแทน 
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เงื�อนไขการใช้งาน 
โปรแกรมสําหรับใช้งานนี +ไม่ได้มีไว้ในทางการค้า เป็นการใช้งานและให้ข้อมลูเพื0อการส่วนบคุคลเท่านั +น และท่านจะต้องไม่ใช้
โปรแกรมสําหรับใช้งานนี +เพื0อวตัถุประสงค์อื0น ทั +งนี + ข้อมลูการใช้งาน การเข้าใช้โปรแกรมสําหรับใช้งาน หรือการให้การบริการ
ของโปรแกรมสําหรับใช้งานโดยบริษัทฯ จะต้องไม่ถูกนําไปใช้ต่อไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั +งนี + การใช้งานของท่าน
เกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้งานนี +ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคตตั +งอยู่บนเงื0อนไขที0ว่าท่านนั +นผ่านเงื0อนไขตามที0บริษัทฯ กําหนด 
และเหมาะสมที0จะใช้งานตามวตัถปุระสงค์เท่านั +น 
 
ทั +งนี + ท่านตกลงว่า ท่านเป็นผู้ควบคมุและใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานด้วยตัวท่านเอง รวมถึงการเปลี0ยนแปลงเงื0อนไขใดๆ ตาม
กรมธรรม์ประกันภยัที0ท่านมแีละใช้เพื0อโปรแกรมสาํหรับใช้งานนี +ด้วย และท่านได้ให้การรับรองว่า ทา่นจะใช้โปรแกรมสําหรับใช้
งานภายใต้กฎหมาย หรือท่านต้องปฏิบตัิการโดยชอบด้วยกฎหมายและเงื0อนไขฉบบันี +ด้วย และท่านจะใช้โปรแกรมสาํหรับใช้
งานนี +ในท้องที0หรือประเทศที0อนญุาตให้ใช้ซึ0งโปรแกรมสําหรับใช้งานนี +อย่างไม่ผิดกฎหมายเทา่นั +น 
 
ท่านจะต้องไม่ใช้โปรแกรมสาํหรับใช้งานนี +ในระหว่างการขับขี0 หรือควบคมุยานพาหนะใดๆ หรือรบกวนต่อการขบัขี0 หรือควบคมุ
ยานพาหนะนั +นๆ โดยโปรแกรมสําหรับใช้งานนี +อาจจะไม่สามารถใช้งานในทุกขณะหรือทุกพื +นที0 ทั +งนี + ขึ +นอยู่กบัการเชื0อมต่อ
เครือข่ายโทรศพัท์เคลื0อนที0ของท่าน และการให้ข้อมลูเกี0ยวกับสถานที0โดยโปรแกรมสาํหรับใช้งานนี +ไม่ได้มีเจตจํานงเพื0อการใช้
งานในการนําทาง หรือการใช้งานในลกัษณะอื0นใดที0เกี0ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ0ง ในสถานการณ์หรือการใช้งานใดๆ ที0ต้องการ
ข้อมลูสถานที0ที0แม่นยําชัดเจน หรือในกรณีที0ความผิดพลาดหรือคลาดเคลื0อนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมลูสถานที0อาจนําไปสู่
ความตาย การได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ0งอื0นแต่อย่างใด ทั +งนี + การใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานในการนํา
ทางหรือการใช้งานอื0นใดที0เกี0ยวข้อง รวมถึงการใช้งานทางด้านการทหาร อาทิ อปุกรณ์นําทางเครื0องบิน หรือการสื0อสารการ
ควบคุมทางอากาศ อปุกรณ์นําทางในการเดินเรือ การเดินป่า การไต่เขา หรือการเดินทางแบบทุรกันดารใดๆ และท่านต้อง
ตระหนกัว่าการให้ข้อมลูเกี0ยวกับสถานที0อาจจะมีความไม่ถกูต้องได้ และบริษัทฯ ไม่สามารถให้การรับประกนัได้ว่า จะสามารถ
ให้ข้อมลูเกี0ยวกบัสถานที0ได้ รวมถึงการรับประกันในความถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ น่าเชื0อถือ หรือทนัทีที0ท่านต้องการข้อมลู
ผ่านการใช้งานโปรแกรมสําหรับใช้งาน เนื0องจากข้อมูลเกี0ยวกับสถานที0นั +นเป็นการให้ข้อมูลซึ0งมีความหลากหลายของ
แหล่งข้อมลู หรือเป็นการให้ข้อมลูโดยบุคคลอื0นเพื0อการใดๆ ทั +งนี + บริษัทฯ รวมถึงผู้ ให้ข้อมลูใดๆ ยงัไม่ถือว่าการให้ข้อมลูจาก
โปรแกรมสําหรับใช้งานนี +เป็นการให้การแนะนํา การชี +ชวน รับประกนั หรือรับรองข้อมลูเกี0ยวกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
ศนูย์ซ่อมแซมยานพาหนะ ศนูย์ยกลากยานพาหนะ ศนูย์แท็กซี0 หรือศนูย์เช่ายานพาหนะใดๆ ด้วย ทั +งนี + โปรแกรมสาํหรับใช้งาน
นี + รวมทั +งข้อมลูและการใช้งานโปรแกรมสาํหรับใช้งานนั +นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในทกุประเทศหรือทกุภาษา และอาจจะไม่
สามารถใช้งานได้ในบางพื +นที0 อย่างไรก็ตาม หากท่านนําโปรแกรมสําหรับใช้งานนี +ไปใช้งานหรือการเข้าถึงโปรแกรมสาํหรับใช้
งานอย่างใดๆ แล้ว ท่านมีหน้าที0ในการปฏิบตัิตามกฎหมายที0มีผลบงัคบัใช้ในท้องที0 พื +นที0 หรือประเทศนั +นๆ ด้วย 
 
เอ ดบัเบิลย ูพ ีได้พยายามที0จะปรับปรุงข้อมลูเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และทนัสมยั
อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามโปรแกรมสาํหรับใช้งานนี + รวมทั +งเนื +อหาเกี0ยวกับโปรแกรมสาํหรับใช้งานและการใช้งานโปรแกรมสาํหรับ
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ใช้งานนั +นอยูภ่ายใต้ความเสี0ยงภยัและการตดัสนิใจของท่านเอง ดงันั +น ท่านยินดีที0จะรับความเสี0ยงภยัที0อาจจะเกิดขึ +นได้ ทั +งนี + 
ข้อมลูที0ให้โดยโปรแกรมสาํหรับใช้งานนี +นั +นอาจจะไม่ถี0ถ้วนแต่เป็นไปเพื0อเป็นแนวทางในการให้ข้อมลูเท่านั +น นอกจากนี + บริษัทฯ 
และโปรแกรมสําหรับใช้งาน รวมทั +งเนื +อหาเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้งานและการใช้งานโปรแกรมสําหรับใช้งานนี + ไม่ถือว่า
เป็นการให้คําแนะนําหรือการใดๆ ที0คล้ายคลงึกัน และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบเกี0ยวกับความถูกต้องของข้อมลูที0ให้หรือ
แสดงโดยโปรแกรมสําหรับใช้งานอย่างใดๆ และไม่ถือว่าเป็นไปเพื0อการให้การรักษาทางการแพทย์ หรือการให้คําแนะนําใดๆ 
โดยแพทย์ทั +งสิ +น ในกรณีที0ท่านมีข้อสอบถามหรือข้อสงสยัที0เกี0ยวข้องกบัทางการแพทย์ก่อน ระหว่าง หรือหลงัจากการเดนิทาง
ของท่าน หรือท่านเห็นว่าท่านควรได้รับคําแนะนําทางการแพทย์อย่างใดๆ เอ ดับเบิลยู พี เห็นควรให้ท่านติดต่อแพทย์หรือ
ผู้ เชี0ยวชาญอื0นๆ ทนัที และหากท่านต้องการความช่วยเหลอืฉกุเฉินทางการแพทย์ รบกวนท่านทําการติดต่อหน่วยงานทางการ
แพทย์ฉกุเฉินที0ใกล้ที0สดุ หรือโทรหาหนว่ยบริการทางการแพทย์ฉกุเฉินในท้องที0/พื +นที0นั +นๆ 
 
ทั +งนี + เนื +อหาเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้งาน การบริการ หรือข้อมลูใดๆ ที0แสดงโดยโปรแกรมสําหรับใช้งานนั +น อาจจะถกูให้
ข้อมลู หรือจดัให้มีโดยบคุคลภายนอก ดงันั +น เอ ดบัเบิลย ูพี ไม่สามารถให้การรับรองใน เนื +อหาเกี0ยวกบัโปรแกรมสาํหรับใช้งาน 
การบริการหรือข้อมูลนั +นๆ ได้ และท่านตกลงว่า ท่านยอมรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ที0เกิดขึ +นจากบุคคลภายนอกผู้ ให้บริการ
ดงักล่าวด้วยตวัท่านเอง 
 
ทั +งนี + ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานเพื0อนําส่งข้อมลู หรือข้อความ ที0เป็น (1) การผิดต่อกฎหมายในพื +นที0ที0ท่าน 
หรือบริษัทฯ อยู่ใต้บงัคบั(2) อนาจาร รุกราน คกุคาม ข่มขู่ หมิ0นประมาท การรุกลํ +าสิทธิส่วนบคุคล (3) การละเมิดทรัพย์สนิทาง
ปัญญาของบคุคลอื0นๆ (4) การปลอมแปลง (5) การบรรจหุรือสง่ผ่านโปรแกรมไวรัส หรือรหสัอื0นใดทางคอมพิวเตอร์ ข้อมลู หรือ
โปรแกรมที0เป็นอันตรายและที0ถูกอจัดทําขึ +นเพื0อขัดขวาง รบกวน ทําลาย หรือจํากัดการใช้งานของโปรแกรมหรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  ทั +งนี + ไม่ว่าการฝ่าฝืนดงักล่าวจะเกิดจากเจตนาหรือไม่ก็ตาม ท่านตกลงและยินยอมอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้
ว่า ท่านจะให้ความคุ้ มครองและปกป้องบริษัทฯ ไม่ให้ถูกบุคคลภายนอกใดๆ มาเรียกร้องสิทธิอันเนื0องจากการกระทําที0
ต้องห้ามของท่านอย่างสิ +นเชิงแตเ่พยีงผู้ เดียว 
 
โปรแกรมสําหรับใช้งานนี +จะสื0อสารและให้ข้อมูลผ่านเครือข่ายที0สามารถใช้งานได้ ณ ช่วงเวลานั +นๆ รวมถึงการแก้ไขซึ0ง
จุดบกพร่อง (bug fixes) การเพิ0มเติมข้อมลู (patches) การใช้งานเพิ0มเติม (enhanced function) หรือการเปลี0ยนแปลงซึ0ง
ระบบเครือข่าย (new versions) ทั +งนี + ในกรณีที0ท่านเปิดให้มีการปรับปรุงข้อมลูโดยอตัโนมตัิ ท่านรับทราบว่าอปุกรณ์ของท่าน
อาจจะถกูปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเพื0อให้สอดคล้องกบัโปรแกรมสาํหรับใช้งานด้วย 
 
การเชื�อมต่อเครือข่าย และค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการเชื�อมต่อสัญญาณ 

ท่านรับทราบว่า การใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานนี +อาจจะต้องใช้งานผ่านการเชื0อมต่อสญัญาณอินเตอร์เน็ต โทรศพัท์เคลื0อนที0 
การส่งข้อความ การเข้าถึงข้อมูล การเชื0อมต่อเครือข่าย และ/หรือ ข้อมูลพื +นที0  (GPS) (เรียกรวมว่า “ก าร เชื� อ มต่ อ ” 
(Connectivity)) เพื0อให้สามารถใช้งาน รับข้อมลูที0ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนได้ ดงันั +น หากท่านจะต้องทําให้อปุกรณ์ของท่าน
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รองรับการเชื0อมต่อด้วยทา่นจึงจะสามารถใช้งาน รับข้อมลูที0ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนจากโปรแกรมสาํหรับใช้งานได้ มิเช่นนั +น 
ท่านจะไม่สามารถใช้งาน รับข้อมูลที0ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนจากโปรแกรมสําหรับใช้งานได้ ทั +งนี + บริษัทฯ จะไม่ให้การ
รับผิดชอบอย่างใดๆ ในกรณีที0โปรแกรมสาํหรับใช้งานนั +นถกูลดประสิทธิภาพ ถกูห้าม ถกูรบกวน หรือไม่แสดงซึ0งการเชื0อมต่อ
นั +น และนอกเหนือจากเงื0อนไขฉบบันี +แล้ว ท่านรับทราบว่าจะต้องผกูพนัในบรรดาเงื0อนไขเพิ0มเติมที0ปรากฏบนโปรแกรมสาํหรับ
ใช้งาน รวมถงึเนื +อหาเกี0ยวกบัโปรแกรมสาํหรับใช้งานหรือข้อมลูใดๆ ที0แสดงเพิ0มเตมิด้วย 
 
บรรดาค่าใช้จ่ายเกี0ยวกบัการเชื0อมต่อสญัญาณ อตัรา ค่าบริการ หรือภาษีใดๆ ที0เกี0ยวเนื0องกบัการมี/ใช้ซึ0งอปุกรณ์ การสง่ข้อมลู
หรือข้อความที0อาจจะต้องใช้กบัโปรแกรมสําหรับใช้งาน เนื +อหาเกี0ยวกับโปรแกรมสําหรับใช้งาน หรือข้อมลูเกี0ยวกับโปรแกรม
สาํหรับใช้งาน รวมถงึค่าใช้จ่ายเกี0ยวกบัการเชื0อมต่อสญัญาณระหว่างประเทศ การใช้งานในต่างประเทศ การเชื0อมตอ่เครือข่าย 
การเชื0อมต่อเว็บไซต์ผ่านโทรศพัท์เคลื0อนที0 หรือการใช้เว็บไซต์ การดงึข้อมลูออกมาจากเว็บไซต์ การส่งข้อความ หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที0เกี0ยวเนื0องกับการใช้อุปกรณ์ ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านมีหน้าที0ในการรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายที0กล่าวมา
ข้างต้นแต่เพียงผู้ เดยีว 
 
การแปลชื�อทางการของยารักษาโรค 

หน่วยงานในทางระหว่างประเทศ (ที0ไม่ระบชืุ0อทางการ) (International Nonproprietary Names (INN)) ที0เป็นผู้อํานวยความ
สะดวกเกี0ยวกับการบ่งชี +ข้อมูลทางเภสัชกรรม หรือองค์ประกอบของยารักษาโรค ซึ0งหน่วยงาน INN ในแต่ละแห่งนั +น 
มีชื0อทางการที0เป็นที0รู้จกัในทางสากล ทั +งนี + เภสชักรอาจจะนําข้อมลูจากหน่วยงาน INN เพื0อใช้ในการระบถึุงชื0อในท้องถิ0นของ
ยารักษาโรคนั +นๆ ได้ อยา่งไรก็ตาม การใช้ยารักษาโรคนั +นขึ +นอยู่กบักฎหมายเกี0ยวกบัการใช้ยารักษาโรคในท้องที0นั +นๆ ด้วย และ
บริษัทฯ ขอยํ +าอีกครั +งว่า ข้อความที0ปรากฎบนโปรแกรมสําหรับใช้งานนี +อาจจะไม่ถี0ถ้วน แต่เป็นไปเพื0อเป็นแนวทางในการให้
ข้อมลูเท่านั +น นอกจากนี + บริษัทฯ และโปรแกรมสําหรับใช้งาน รวมทั +งเนื +อหาเกี0ยวกับการบริการ หรือการบริการผ่านโปรแกรม
สาํหรับใช้งานอย่างใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการให้คาํแนะนําหรือการใดๆ ที0คล้ายคลงึกัน และบริษัทฯ บคุคลที0เกี0ยวโยงกนั ไม่มีความ
รับผิดชอบเกี0ยวกบัความถกูต้องของข้อมลูที0ให้หรือแสดงโดยโปรแกรมสาํหรับใช้งานหรือผลจากการนําข้อมลูดงักลา่วไปใช้งาน
แต่อย่างใด 
ทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธ ิ/  

เอ ดับเบิลย ูพี ขอแจ้งแก่ท่านว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื +อหา เครื0องหมายการค้า เครื0องหมายบริการ ชื0อทางการค้า วิธีการ
นําเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที0ปรากฏบนเอกสาร โปรแกรมสาํหรับใช้งาน การบริการ รวมถึงโปรแกรมสําหรับใช้งานและ
สิทธิทั +งหมดที0เกี0ยวเนื0องกับโปรแกรมสําหรับใช้งานเป็นสิทธิของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้ เดียวเท่านั +น และถกู
คุ้มครองและสงวนสิทธิภายใต้กฎหมายเกี0ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ@ ความลบัทางการค้า เครื0องหมายการค้า และ
สิทธิบัตรประเทศไทย รวมถึงสนธิสัญญาใดๆ ในทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากข้อความ ภาพ เสียง เนื +อหา 
เครื0องหมายการค้า เครื0องหมายบริการ ชื0อทางการค้า วิธีการนําเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที0ปรากฏบนโปรแกรมสาํหรับใช้
งานที0ไม่ได้ถกูจัดทําโดยเอ ดับเบิลยู พี หรือเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ แล้ว ก็ยังคงอยู่ภายใต้ความความคุ้มครองทาง
ทรัพย์สนิปัญญาและสงวนสทิธิโดยเจ้าของข้อความนั +นๆ ตามกรณี 



 
เอกสารฉบบันี�เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ ดับเบิล ยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

หน้า 5 จาก 11 

 
ทั +งนี + สิทธิของเอ ดับเบิลยู พี นั +นยังครอบคลุมถึงรูปแบบ/ลักษณะของหน้าจอ ข้อความ การจัดวาง หรือรวมถึงสิ0งใดๆ ที0
เกี0ยวเนื0องกบัโปรแกรมสาํหรับใช้งานอยา่งทั +งสิ +น และท่านไมส่ามารถทาํซํ +า คดัลอก ดดัแปลง แสดง จําหน่าย ส่งต่อ หรือนําส่ง
ซึ0ง “รูปแบบ (faming)” ของเทคโนโลยี การประชาสมัพันธ์ การขาย การให้ใช้ การก่อให้เกิดงานใหม่ หรือการใช้ซึ0งข้อความ 
เครื0องหมายการค้า หรือโลโก้ ไม่ว่าเพื0อวตัถปุระสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากเอ 
ดบัเบลิย ูพี ลว่งหน้าทกุครั +งก่อนการดําเนินการอย่างใดๆ อยา่งไม่สามารถหลกีเลี0ยงได้ 
 
การแสดงซึ0งข้อมูล การกู้ คืนข้อมลูโดยโปรแกรมสําหรับใช้งานนี + หรือข้อมลูที0คิดค้น หรือรวบรวม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
รวมถึงการผนวก การเรียบเรียงให้เป็นข้อมลูพื +นฐาน หรือการจัดหมวดหมู่ เว้นแต่ มีการให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
โดยบริษัทฯ ทั +งนี + ท่านให้การตกลงว่าท่านจะไม่กระทําการใดๆ ที0เป็นการวิศวกรรมย้อนกลบั การแปลภาษาย้อนกลบั (ในทาง
คอมพิวเตอร์) การทําซํ +า หรือการกระทําใดๆ ที0เป็นการเข้าถึงซึ0งแหล่งของรหัสข้อมลู ความลบัทางการค้า หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาของข้อมลู เอกสาร หรือเทคโนโลยีใดๆ รวมถึงโปรแกรมสําหรับใช้งาน หรือเนื +อหาเกี0ยวกบัโปรแกรมสําหรับใช้งาน หรือ
ข้อมลูที0บรรจใุนโปรแกรมสําหรับใช้งานนั +นด้วย ซึ0งการกระทํานั +นถือว่าเป็นการรบกวน/ละเมดิสทิธิของบริษัทฯ และท่านอาจจะ
ถกูดําเนินคดีตามกฎหมายและบรรดาคา่เสยีหายอย่างสิ +นเชิง ในกรณีที0มีการฝ่าฝืนเงื0อนไขนี + ท่านตกลงที0จะชดใช้และปกป้องมิ
ให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากความรับผิดใดๆ ที0เกิดขึ +นจากการฝ่าฝืนดังกล่าว โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี0ยวกับค่า
ทนายความและคา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดีในศาล 
 
การปฏเิสธซ ึ�งการรับประกนั 
โปรแกรมสําหรับใช้งานนี + รวมถงึเนื +อหาเกี0ยวกบัโปรแกรมสําหรับใช้งาน และข้อมลูที0ปรากฏในโปรแกรมสาํหรับใช้งาน (รวมถึง
โปรแกรมการใช้งาน (applications) การบริการ แผนที0 การให้บริการทางโทรศพัท์ ข้อมลูการท่องเที0ยว การแปลข้อมลู ข้อมลู
อ้างอิงอื0น (เช่น พจนานกุรมยารักษาโรค เบอร์โทรฉกุเฉิน ข้อมลูสถานพยาบาล) ข้อมลูการบิน รายละเอียดกรมธรรม์และการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภาพ ข้อความ หรือการเชื0อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และวิธีการในการเชื0อมโยงไปยงัแหลง่ข้อมลู
อื0นๆ เป็นไปเพื0อใช้ในการอ้างอิงเท่านั +น โดยไม่มีเจตนาและไม่มีวตัถปุระสงค์เพื0อใช้เกี0ยวกับการแนะนําใดๆ ในทางการแพทย์ 
และท่านจะต้องรับความเสี0ยงที0เกิดขึ +นหรือเกี0ยวเนื0องด้วยตัวของท่านเอง ทั +งนี + โปรแกรมสําหรับใช้งาน รวมถึงเนื +อหาเกี0ยวกับ
โปรแกรมสําหรับใช้งาน ข้อมลู และสิ0งใดๆ ที0เกี0ยวเนื0องกับโปรแกรมสําหรับใช้งานนั +นสามารถปรับปรุงและเปลี0ยนแปลงได้ทกุ
ขณะโดยที0ไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า และโปรแกรมสําหรับใช้งานจะให้ข้อมูล ณ ช่วงเวลานั +นๆ โดยบริษัทฯ จะไม่ให้การ
รับประกันหรือรับรอง (ทั +งโดยชัดแจ้งหรือปริยาย) ว่าข้อมลูที0ได้มานั +นสามารถนําไปใช้เพื0อทางการค้า ตรงตามวตัถปุระสงค์ใน
การใช้งาน ไม่มีการละเมิดสิทธิใดๆ หรือปราศจากซึ0งไวรัสที0อาจจะทาํให้เกิดความเสยีหายต่อระบบหรือคอมพิวเตอร์ใดๆ และ
บริษัทฯ จะไม่ให้การรับรอง (ทั +งโดยชัดแจ้งหรือปริยาย) ว่าข้อมลูที0ปรากฏในโปรแกรมสําหรับใช้งาน หรือโปรแกรมการใช้งาน
ใดๆ นั +น มีความครบถ้วน ถกูต้อง เชื0อถือได้ หรือสมบรูณ์ และบริษัทฯ ขอปฏิเสธในความรับผิดอนัเนื0องมาจากความผิดพลาด 
หรือการไม่กระทําการใดๆ เกี0ยวกับสิ0งที0กลา่วมาข้างต้นอย่างสิ +นเชิง ทั +งนี + บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าโปรแกรมสําหรับใช้
งานนั +นจะปราศจากการรวบกวน ความผิดพลาดเกี0ยวกบัระบบของโปรแกรมสําหรับใช้งาน การแก้ไขปัญหาที0เกิดขึ +น หรือทําให้
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โปรแกรมสําหรับใช้งานนั +นปราศจากไวรัสที0อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือคอมพิวเตอร์ใดๆ ได้ ทั +งนี + ในกรณีที0
ท่านได้รับความคุ้มครองหรือการยกเว้นภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ ที0ทําให้การปฏิเสธความรับผิด การไม่ให้การรับรอง
หรือการรับประกัน (โดยชัดแจ้งหรือปริยาย) ข้างต้นไม่สามารถบังคบัใช้ได้แล้วนั +น ท่านยอมรับว่าท่านสละสิทธิที0จะไม่ได้รับ
ความคุ้มครองนั +น และไม่ถือว่าเงื0อนไขฉบบันี +ตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองหรือข้อยกเว้นนั +นๆ 
 
ข้อจาํกดัความรับผิด 

ภายใต้สิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอชี +แจงเกี0ยวกับข้อจํากัดในการรับผิดว่า ท่านจะต้องให้ความคุ้มครองและป้องกันไม่ให้
บริษัทฯ ถูกเรียกร้องสิทธิจากบุคคลภายนอกในบรรดาความรับผิดชอบ ความเสียหาย ค่าเสียหาย การบาดเจ็บ ค่าสินไหม
ทดแทน หรือสิ0งใดๆ ที0มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ไม่ว่าจากสญัญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออย่างใดๆ ที0เกิดจาก
เหตุโดยตรง โดยอ้อม เหตุต่อเนื0อง ความรับผิดในเชิงลงโทษและเหตุพิเศษ รวมถึงความเสียหายหรือลดลงซึ0งกําไร การ 
สญูเสียข้อมลู ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ หรือความเสยีหายหรือผลกระทบในทางการค้าอย่างใดๆ ที0เกิดขึ +นเนื0องจากการใช้
งาน การไม่สามารถใช้งาน การเข้าใช้ การไม่สามารถเข้าใช้ซึ0งโปรแกรมสาํหรับใช้งานหรือสว่นใดส่วนหนึ0งของโปรแกรมสําหรับ
ใช้งาน รวมถึงข้อมลูใดๆ สิ0งใดที0เชื0อมโยงถึงโปรแกรมสาํหรับใช้งานหรือข้อมลูนั +นๆ รวมถึง ความล้มเหลว การไม่สามารถใช้
งาน ความลา่ช้าในการส่งข้อมลู ความผิดพลาดใดๆ ไวรัส หรือสิ0งอื0นใดที0เป็นอนัตราย หรือความล้มเหลวในช่องทางหรือระบบ
ใดๆ ที0เกี0ยวข้องกับการใช้โปรแกรมสาํหรับใช้งานหรือข้อมลูที0ปรากฎภายใน ทั +งนี + ไม่ว่าจะเกิดขึ +นเนื0องจากความประมาท และ/
หรือการไม่รู้ของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที0บคุคลใดๆ ได้รับความคุ้มครองหรือการยกเว้นภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ 
ที0ทําให้การจํากดัความรับผิดข้างต้นของท่านไม่สามารถบงัคบัใช้ได้แล้วนั +น ท่านตกลงที0จะให้บริษัทฯ รับผิดชอบสงูสดุไม่เกิน 
10 เหรียญสหรัฐต่อครั +ง ไม่ว่าความรับผิดจะเกิดจากสญัญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออย่างใดๆ ตามกรณี 
 
การเข้าถงึบริการสาํหรับสมาชิก 

ช่องทางลงบันทึกเข้าใช้ผ่านระบบสมาชิกของโปรแกรมสําหรับใช้งานของบริษัทฯ ได้ถูกจัดทําขึ +นโดยเฉพาะสําหรับอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยัซึ0งสมคัรสมาชิกแล้วเพื0อใช้ในการตรวจสอบและจัดการดแูลกรมธรรม์ของตน โดย
มิได้จดัทําขึ +นเพื0อใช้ในจดุประสงค์อื0นใด ในกรณีที0ท่านประสงค์ที0จะใช้บริการลงบนัทกึเข้าใช้ผ่านระบบสมาชิกของบริษัทฯ ท่าน
ตกลงว่า ข้อมลูทั +งหมดที0ท่านใช้ในการเข้าถึงและลงบนัทกึเข้าใช้ในระบบสมาชิกเป็นข้อมลูที0เป็นความจริง และถกูต้องครบถ้วน 
บริษัทฯ สงวนสทิธิที0จะยกเลกิสทิธิในการเข้าถงึและลงบนัทกึเข้าใช้ระบบสมาชิกตามที0บริษัทฯ เห็นสมควร  
 
การเช ื�อมโยงหลายมิต ิ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างองิ 

เพื0อความสะดวกของทา่น บรรดาการเชื0อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างอิงที0นํามาใช้ในโปรแกรมสาํหรับใช้งานนี + 
บริษัทฯ อาจจะนําท่านไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ0งเป็นที0รับรู้เป็นการทั0วไปจากเว็บไซต์ของบคุคลภายนอกนั +นๆ (top 
level domain name) อย่างไรก็ตามข้อความ และข้อมลูของบคุคลภายนอกนั +นๆ จะไม่มีการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ก่อนจาก
บริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ให้การรับรองในบรรดาความครบถ้วน ถกูต้อง เชื0อถือได้ หรือครบถ้วนสมบรูณ์ในบรรดาข้อมลูของ
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การเชื0อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างอิงนั +นๆ และปฏิเสธความรับผิดที0เกิดขึ +น และ/หรือที0เกี0ยวเนื0องกับการ
ข้างต้นอย่างสิ +นเชิง 
 
ในการเข้าใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานนี + ท่านยอมรับที0จะปฏิบตัิตาม และเข้าผกูพนัตามเงื0อนไขการใช้ หรือนโยบายที0มีผลบงัคบั
ใช้ในเว็บไซต์ใดๆ ที0ท่านได้เข้าใช้หรือเชื0อมโยงหลายมิติ (hyperlink) ผ่านโปรแกรมสาํหรับใช้งานนี + ด้วย 
 
สิทธ ิส่วนบุคคล 

เอ ดบัเบิลย ูพี เชื0อว่า ข้อมลูเฉพาะใดๆ ที0เป็นข้อมลูส่วนบุคคล จะต้องได้รับการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม และบริษัทฯ 
ให้คํารับรองว่าจะให้ความคุ้มครองในข้อมลูส่วนบคุคลและข้อมลูความลบัของท่าน โดยบริษัทฯ จะให้ความรับผิดชอบเกี0ยวกับ
การรักษาไว้ซึ0งความเป็นส่วนตัวและป้องกนัข้อมลูด้วยความระมดัระวงัอย่างสงูที0สดุ โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิรายละเอียดการ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลตามประกาศเกี0ยวกับข้อมลูส่วนบคุคลที0กําหนดได้จัดให้มีขึ +น ซึ0งสําหรับโปรแกรมสําหรับใช้งานนี +
ประกาศเกี0ยวกับข้อมลูส่วนบุคคลจะครอบคลมุเฉพาะข้อมลูที0เจาะจงเกี0ยวกับท่าน หรือข้อมลูที0ให้ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ หรือ
ข้อมลูที0บริษัทฯ ได้ร้องขอมาจากท่านเพื0อใช้สําหรับโปรแกรมสาํหรับใช้งานนี +เท่านั +น ทั +งนี + ในกรณีที0เว็บไซต์ใดๆ ได้มีการอ้างอิง
ไว้ในประกาศเกี0ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคล (ถ้ามี) ให้หมายความรวมถงึโปรแกรมสาํหรับใช้งานนี +ด้วย ทั +งนี + ประกาศเกี0ยวกบัข้อมลู
ส่วนบุคคลนั +นสามารถทําการปรับปรุงและเปลี0ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ โดยที0ไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า ทั +งนี + ในกรณีที0มีการ
ปรับปรุงหรือเปลี0ยนแปลงซึ0งประกาศเกี0ยวกบัข้อมลูส่วนบคุคลแล้ว และท่านยงัคงใช้งานโปรแกรมสาํหรับใช้งานตอ่ไปให้ถือว่า 
ท่านตกลงยอมรับและผูกพันซึ0งการปรับปรุงและเปลี0ยนแปลงนั +นด้วย ดงันั +น ท่านจึงมีหน้าที0ดําเนินการตรวจสอบข้อกําหนด
และเงื0อนไขของประกาศเกี0ยวกบัข้อมลูส่วนบคุคลอย่างสมํ0าเสมอ และหากท่านไม่ยอมรับประกาศเกี0ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทฯ ท่านจะต้องไม่ใช้โปรแกรมสาํหรับใช้งานต่อไป 
 
สาํหรับการใช้งานในโปรแกรมสําหรับใช้งาน ท่านตกลงที0จะให้บริษัทฯ ทําการรวบรวมข้อมลู และใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน
ตามที0กําหนดไว้ในเงื0อนไขฉบับนี +และตามที0กําหนดไว้ในประกาศเกี0ยวกับข้อมลูส่วนบุคคล ทั +งนี + บริษัทฯ จะทําการรวบรวม
ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเพื0อการส่งข้อความหรือการบริการผ่านโปรแกรมสําหรับใช้งาน หรือเพื0อวัตถุประสงค์อื0นๆ ตามที0
กําหนดในเงื0อนไขฉบับนี + หรือตามความจําเป็นเท่านั +น ทั +งนี + รวมถึงการให้ข้อมลูของท่านแก่บคุคลที0เกี0ยวโยงกันของบริษัทฯ 
หรือผู้ ให้การบริการภายนอก แต่ภายใต้วัตถุประสงค์เกี0ยวกับการใช้งาน หรือการบริการที0ท่านร้องขอผ่านมาทางโปรแกรม
สาํหรับใช้งาน หรือการแก้ปัญหาที0เกิดขึ +น หรือการตอบข้อซกัถามให้แก่ท่าน หรือเมื0อบคุคลที0เกี0ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือผู้ ให้
การบริการภายนอกถกูตั +งคําถามถึงเท่านั +น 
 
ดงันั +น เกี0ยวเนื0องกบัโปรแกรมสําหรับใช้งานนี + บริษัทฯ จะนําข้อมลูของท่านที0รวบรวมมา แล้วนํามาบรรจลุงในโปรแกรมสาํหรับ
ใช้งานเพื0อให้ท่านสามารถใช้โปรแกรมสาํหรับใช้งาน และข้อมลูที0เกี0ยวข้องได้ ทั +งนี + บริษัทฯ อาจจะต้องใช้ข้อมลูที0ถกูเก็บไว้ใน
ระบบ (cookies) (ข้อความที0ปรากฏในโทรศพัท์เคลื0อนที0ของท่าน) เพื0อในการนี +ด้วย ทั +งนี + ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้บริษัทฯ ใช้
ข้อมลูที0ถกูเก็บไว้ในระบบนั +นโดยการปิดระบบการใช้ในเบราว์เซอร์ (browser) ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านต้องระลกึว่าการปิดระบบ
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เพื0อใช้ข้อมลูที0ถกูเก็บไว้ในระบบนั +น อาจจะสง่ผลต่อข้อความ หรือการโปรมแกรมการใช้งานของโปรแกรมสําหรับใช้งานได้ โดย
การรวบรวมข้อมลูนั +น ครอบคลมุถึงชื0อสกุล อีเมล์ เลขกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดการค้นหา ข้อมลูเกี0ยวกับอปุกรณ์ เครือข่าย
ผู้ ให้การบริการสญัญาณสําหรับอุปกรณ์ และระบบการปฏิบตัิการและประเภทด้วย ดังนั +น การรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลนั +น
เป็นไปเพื0อทําให้ทา่นสามารถใช้งานโปรแกรมสําหรับใช้งาน และสามารถเข้าถึงข้อความและการบริการของโปรแกรมสาํหรับใช้
งานได้นั0นเอง 
 
นอกเหนือจากนี + บริษัทฯ จะใช้ระบบของกูเกิ +ล (Google) หรือเครื0องมือด้านเทคโนโลยีที0ถูกคิดค้นโดยกูเกิ +ล (Inc.’s Google 
Analytics and FollowAnalytics, Inc.’s FollowAnalytics software and services) ที0ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถเก็บ
ข้อมลูของผู้ เข้าเยี0ยมชมเวบไซต์หรือการใช้ข้อมลูของบคุคลนั +นๆ ผ่านเว็บไซต์ด้วย โดยการใช้เครื0องนี +เป็นไปเพื0อการควบคุม
ผู้ใช้งานในโปรแกรมสําหรับใช้งาน หรือการจัดทํารายงานของบริษัทฯ เพื0อนาํไปใช้ในทางการค้าของบริษัทฯ หรือบคุคลที0เกี0ยว
โยงกนัเท่านั +น เช่น เพื0อการพฒันาการใช้งานที0ท่านจะได้รับจากบริษัทฯ การปรับปรุงและพฒันาซึ0งโปรแกรมสําหรับใช้งาน และ
สว่นประกอบใดๆ หรือวตัถปุระสงค์ที0กําหนดในเงื0อนไขฉบบันี + และเพื0อการใช้งานในโปรแกรมสําหรับใช้งานท่านตกลงที0จะให้
บริษัทฯ ใช้เครื0องมือนี +ด้วย โดยท่านสามารถศึกษานโยบายเกี0ยวกบัการใช้งานเครื0องมือนี +ได้ ซึ0งนโยบายนี +อาจจะมีการปรับปรุง
และเปลี0ยนแปลงโดยกเูกิ +ลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 
 
เขตอาํนาจศาล และกฎหมายท ี�บงัคบัใช้ 
เงื0อนไขฉบบันี +ถกูจัดทําขึ +นเป็นลายลกัษณ์อักษรทั +งภาษาไทย และภาษาองักฤษ และให้ถือว่าฉบบัภาษาไทยนั +นถกูนํามาใช้ 
และให้ถือว่ากฎหมายที0มีผลบงัคบัใช้กบัเงื0อนไขฉบบันี +คือกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่พิจารณาถึงหลกัการขดักัน
แหง่กฎหมายแตอ่ย่างใด ทั +งนี + ท่านตกลงว่าการดําเนินคดีทางด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการใช้สทิธิอย่างใดๆ ที0เกี0ยวเนื0อง
กับเงื0อนไขฉบับนี + หรือการใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานนี + (หรือการไม่สามารถใช้สิทธิอย่างใดๆ) หรือส่วนเกี0ยวเนื0องใดๆ ให้อยู่
ภายใต้เขตอํานาจการพจิารณาของศาลไทย 
 
ทั +งนี + ท่านอยู่ภายใต้การบังคับของเขตอํานาจศาลนั +นอย่างไม่สามารถหลีกเลี0ยงได้ ในการที0เกี0ยวเนื0องกับการดําเนินคดีทาง 
ด้านกฎหมาย การฟอ้งร้อง หรือการใช้สิทธิอย่างใดๆ ที0เกี0ยวเนื0องกบัเงื0อนไขฉบบันี + หรือการใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานนี + 
 
ในกรณีที0ข้อกําหนด เนื +อหาของเงื0อนไขฉบบันี + ถกูพิจารณาโดยศาลว่าไม่มผีลบงัคบัใช้ ไม่ถกูกฎหมาย หรือไม่สามารถบงัคบัได้ 
ท่านตกลงว่าจะกระทําการขั +นตํ0าเพื0อให้ข้อกําหนด หรือเนื +อหานั +นสามารถปฏิบัติต่อไปได้ และให้ถือว่าข้อกําหนดและเนื +อหา
นั +นยงัคงมีผลตามเงื0อนไขนี + ทั +งนี + การสิ +นผลซึ0งข้อกําหนดและเนื +อหานั +น ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกําหนดและเนื +อหาในส่วนอื0นๆ 
แต่อย่างใด 
 
ผลิตภณัฑ์นี +อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั +น การใช้งานซึ0งโปรแกรมสําหรับใช้งานนี + ท่านจะต้องใช้ซอฟแวร์
ของโปรแกรมสําหรับใช้งานภายใต้กฎหมาย เหมาะสม และสอดคล้องกบัเงื0อนไขฉบบันี +เท่านั +น ท่านจะต้องไม่ใช้ หรือสง่ออก 
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หรือส่งออกซํ +าซึ0งโปรแกรมสําหรับใช้งาน เว้นแต่ จะได้รับการอนญุาตจากหน่วยงานที0เกี0ยวข้องภายใต้กฎ ระเบียบ กฎหมาย
ของไทยแล้วเท่านั +น โดยเฉพาะท่านจะต้องไม่ใช้ หรือส่งออก หรือส่งออกซํ +าซึ0งโปรแกรมสําหรับใช้งาน (ไปในชาติ หรือ
ถิ0นอาศยั) ไปสูป่ระเทศใดๆ ก่อนได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทฯ ดงันั +น ภายใต้การใช้ผลิตภณัฑ์นี + ท่านให้
การรับรองและรับประกันวา่ท่านไม่อยู่ใน หรืออยู่ภายใต้การควบคมุ หรือเป็นผู้ มีสญัชาติ หรือมีถิ0นอาศยัของประเทศใดๆ ที0ไม่
อนญุาตให้ใช้ หรือสง่ออก หรือสง่ออกซํ +าซึ0งโปรแกรมสาํหรับใช้งาน 
 
ท่านรับทราบ และตกลงว่า ผู้จัดจําหน่ายโปรแกรมสําหรับใช้งานนี +อาจจะเป็นบคุคลภายนอก ซึ0งเป็นบคุคลที0อาจจะได้รับสิทธิ
ตามเงื0อนไขฉบบันี +ด้วย หากท่านได้ยอมรับซึ0งข้อกําหนดและเงื0อนไขของเงื0อนไขฉบบันี +แล้ว โดยผู้จดัจําหน่ายโปรแกรมสําหรับ
ใช้งานภายนอกนั +นจะมีสิทธิ (และให้ถือว่ายินยอมรับสิทธิ) เพื0อให้เงื0อนไขฉบับนี +สามารถบังคับใช้ได้ในฐานะผู้ ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามเงื0อนไขนี +ด้วย 
 
ทั +งนี + หวัข้อที0นํามาใช้ในเงื0อนไขฉบับนี + มีไว้เพื0อความสะดวกเท่านั +น และไม่ถือว่าสง่ผลกระทบต่อการตีความซึ0งเงื0อนไขฉบบันี +
แต่อย่างใด 
แผนความคุ้มครอง และเก ี�ยวกบับริษัทฯ 
แผนการรับประกันภยันั +นอยู่ภายใต้เงื0อนไข ข้อกําหนด และข้อยกเว้น ซึ0งแผนการรับประกันภยันั +นให้ความคุ้มครองแก่บคุคล
ทกุสญัชาติ เพื0อให้ทา่นสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้รายละเอยีดการรับประกนัอย่างครบถ้วน ท่านควรดําเนนิการศึกษา
จากจดหมายการยืนยันให้ความคุ้มครอง หรือกรมธรรม์ประกันภยั (ตามกรณี) เอ ดับเบิลย ูพี เป็นผู้ รับมีสิทธิในการผลิตและ
เป็นผู้ดําเนินการเกี0ยวกับแผนความคุ้มครอง ซึ0งบริษัทฯ นั +นเป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกันของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ท
เนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) และท่านจะไมไ่ด้รับสทิธิพิเศษจากการที0บริษัทฯ เป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของกลุม่บริษัท 
อลอินัซ์ เวร์ิลไวด์ พาร์ทเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) ไม่ว่าในกรณีใด 
 
เมื0อท่านได้ทําการกดปุ่ มบนโปรแกรมสาํหรับใช้งาน หรือช่องทางการซื +อแผนความคุ้มครองประกนัภยัใดๆ จากบริษัทฯ ถือว่า
ท่านนั +นประสงค์ที0จะได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้ เอาประกนัภยั การร้องขอความคุ้มครองนี +ให้ถือว่าถกูร้องขอจากท่านไปยงั
ผู้ รับประกันภยั โดยผู้ รับประกนัภยัอาจจะปฏิเสธ หรือตอบรับการร้องขอจากท่าน หรือความคุ้มครองของท่านอาจจะไร้ผลหรือ
โมฆะและถือเสมือนว่าไม่มีผลบงัคบัใช้ได้ ถ้าคณุสมบตัิของท่านไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื0อนไขที0จะให้การรับประกันภยั
ได้ ทั +งนี + รวมถึงข้อเท็จจริงใดๆ ที0หากให้การรับประกัน ให้ประโยชน์ หรือการบริการใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัย หรือการ
ดําเนินธุรกิจแล้วจะก่อให้เกิด (1) การผิด/ฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมายที0มีผลบงัคับใช้ รวมถึงการกีดกันทางการค้า การห้าม
ส่งออก หรือการควํ0าบาตรทางเศรษฐกิจ หรือ (2) อยู่ภายใต้เงื0อนไขของการกีดกันทางการค้า การห้ามส่งออก หรือการควํ0า
บาตรทางเศรษฐกิจของกลุม่บริษัท อลอินัซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ทเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) 
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การโอนสทิธ ิ 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่านไม่มีสิทธิที0จะโอนหรือเปลี0ยนแปลงสิทธิและหน้าที0ต่างๆ ภายใต้เงื0อนไขนี + บริษัทฯ มีสิทธิที0จะโอนหรือ
เปลี0ยนแปลงสทิธิและหน้าที0ต่างๆภายใต้เงื0อนไขนี +ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และท่านตกลงที0จะกระทาํการใดๆ 
หรือลงลายมือชื0อในเอกสารใดๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง เพื0อทําให้การโอนหรือเปลี0ยนแปลงสทิธิใดๆ ข้างต้นของบริษัทฯ มี
ผลสมบรูณ์ 
 
การแก้ไขเยยีวยาและการสละสิทธ ิ 

การที0บริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิลา่ช้าในเรื0องใดหรือในการเรียกร้องเพื0อการแก้ไขเยียวยาใดๆ ภายใต้เงื0อนไขนี + ไม่มีผลเป็น
การสละสทิธิในการใช้สทิธิหรือการเรียกร้องเพื0อแก้ไขเยียวยาใดๆ หรือเป็นการก่อให้เกิดการยืนยนัในเรื0องใดๆ ภายใต้เงื0อนไขนี + 
การยืนยันใดๆ ภายใต้เงื0อนไขนี +ของบริษัทฯ จะมีผลสมบูรณ์เมื0อได้ทําเป็นลายลกัษณ์อักษรเท่านั +น การที0บริษัทฯ ใช้สิทธิหรือ
เรียกร้องเพื0อการแก้ไขเยียวยาเพียงบางประการหรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ0งไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือเรียกร้องเพื0อการ
แก้ไขเยียวยาในส่วนอื0นใดที0อาจมีขึ +นในอนาคตต่อไปของบริษัทฯ สิทธิและการเรียกร้องเพื0อแก้ไขเยียวยาต่างๆ ที0ระบุภายใต้
เงื0อนไขนี + สามารถสะสมได้และไม่เป็นการจํากดัการใช้สทิธิหรือการเรียกร้องเพื0อแก้ไขเยยีวยาอื0นใดตามกฎหมาย    
ข้อพงึระวัง 

แผนความคุ้มครองประกนัภยัประกอบไปด้วย สทิธิประโยชน์ของการเอาประกนัภยั (ซึ0งอาจจะรวมถงึการทพุพลภาพ และ/หรือ 
การรับประกันสขุภาพ) ที0ครอบคลมุในระหว่างการเดินทาง ทั +งนี + แผนความคุ้มครองนี +อาจจะซํ +าซ้อนกบัการประกันภยัที0ท่านมี
อยู่จากการประกันภัยเกี0ยวกับยานยนต์ บ้าน บ้านเช่า สขุภาพ ชีวิต ความรับผิดส่วนบุคคล หรือประกันภัยอื0นๆ หรือความ
คุ้มครองประเภทอื0นๆ ซึ0งมีข้อจํากัดที0แตกต่างกัน ดงันั +น ท่านดําเนินการศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภยัของแผน
ความคุ้มครองนี +ควบคู่ไปกบัประกันภยัอื0นๆ ที0ทา่นมีอยู่ ทั +งนี + การประกนัตามแผนความคุ้มครองนี +ไม่ได้เป็นการชกัชวนให้ท่าน
ซื +อโปรแกรมสําหรับใช้งาน ผลติภณัฑ์ หรือการบริการใดๆ และท่านพึงระลึกเสมอว่าบคุคลที0ขายโปรแกรมสําหรับใช้งาน หรือ
ลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวอาจจะให้การอธิบายเบื +องต้นเกี0ยวกับแผนความคุ้มครองประกันภัย รวมถึงรายละเอียดความ
คุ้มครองและราคา อย่างไรก็ตาม บุคคลเหล่านั +นไม่ใช่บุคคลที0มีคุณสมบตัิและได้รับอนญุาตให้ตอบคําถามในทางเทคนิค
เกี0ยวกับข้อตกลงและเงื0อนไขของกรมธรรม์ประกันภยั หรือเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของแผนความคุ้มครองประกันภยันี +กับ
ประกนัภยัที0ท่านมีอยู่แต่อย่างใด 
 
เงื0อนไขนี +ปรับปรุงลา่สดุ และมีผลบงัคบัใช้เมื0อ [1 มกราคม 2562] 
 
ท่านยอมรับ เข้าใจ และตกลงโดยชัดแจ้งว่า ท่านใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานนี +โดยยอมรับความเสี0ยงของตัวท่านเองและด้วย
ดุลยพินิจของท่านเอง และโปรแกรมสําหรับใช้งานนี +ได้ถกูจัดทําขึ +นและใช้ตามสภาพและตามที0มีอยู่ โดยบริษัทฯ มิได้มีการ
แสดงตน รับรอง ให้สญัญา หรือรับประกันในประการใดๆ ก่อนที0ตดัสินใจที0จะใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานนี + ท่านจะต้องทําการ
ตรวจสอบด้วยตวัทา่นเองและวางใจใช้โปรแกรมสําหรับใช้งานนนี +ในสว่นที0ท่านได้ทําการตรวจทานและตรวจสอบแล้วเท่านั +น 
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บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้อ่านและเข้าใจเงื0อนไขนี + โดยเฉพาะอย่างยิ0งในส่วนของความเสี0ยงและข้อสงวนสทิธิต่างๆ ที0ระบภุายใต้
เงื0อนไขนี + และจะถือว่าท่านได้ตกลงที0จะรับความเสี0ยงอื0นใด (รวมถงึความเสี0ยงตามที0ระบใุนเงื0อนไขนี +) เกี0ยวกับการใช้โปรแกรม
สาํหรับใช้งานนี + 
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