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เงื่อนไขการใช้งานและข้อมูลทางกฎหมาย 
 
ในกรณีที่ท่านอยู่ในเหตุการณ์ณ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือข้อแนะน าฉุกเฉินทางการแพทย์ใดๆ  
ทา่นต้องโทรแจ้ง 191 หรือเบอร์โทรให้ความช่วยเหลอืฉกุเฉินอื่นในทนัทีก่อนที่จะใช้บริการความช่วยเหลอืเก่ียวกบัการให้ข้อมลู
ทางการแพทย์ หรือความช่วยเหลือทางการแพทย์ใดๆ ผ่านการบริการ/สินค้านี ้ทัง้นี ้การบริการ/สินค้านีไ้ม่ได้มีไว้ และใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการให้ข้อแนะน าฉกุเฉินทางการแพทย์หรือการรักษาทางการแพทย์โดยแพทย์แตา่งอยา่งใด 
 
เงื่อนไขทั่วไป 
ทา่นต้องด าเนินการอา่น และศกึษาวิธีการใช้งานซึง่การบริการ/สนิค้านีอ้ยา่งรอบคอบ ทัง้นี ้การบริการ/สินค้านี ้(รวมถึงเนือ้หา
เก่ียวกับการบริการ/สินค้า การบริการ และตัวเลือกการใช้งานใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการบริการ/สินค้า) (ทัง้นี ้เรียกรวมว่า 
“การบริการ/สินค้า”) ที่ถกูพฒันาโดย บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (“เอ ดับเบิลย ูพี/บริษัทฯ/ของ
บริษัทฯ”) และวตัถุประสงค์ของเง่ือนไขการใช้งานและข้อมูลทางกฎหมาย (“เงื่อนไข”) นัน้มีไว้เพื่อแจ้งให้ผู้ ใช้บริการการ
บริการ/สนิค้า (“ท่าน/ของท่าน”) รับทราบก่อนที่จะใช้งานการบริการ/สนิค้า 
 
ทา่นสามารถใช้การบริการ/สนิค้าได้ก็ตอ่เมื่อ ทา่นได้ยอมรับโดยชดัแจ้งซึง่เง่ือนไขนีแ้ล้วเท่านัน้ และหากท่านไม่ยอมรับเง่ือนไข
นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิว่าท่านไม่สามารถใช้การบริการ/สินค้านีไ้ด้ ทัง้นี ้ท่านตกลงว่า ท่านได้ตกลงในเง่ือนไขแล้วหากท่าน 
เร่ิมใช้งานซึ่งการบริการ/สินค้า ทัง้นี ้ท่านได้รับทราบและตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพนัตามเง่ือนไขนีแ้ล้ว 
โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือตดัทอนข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของเง่ือนไขได้
ตลอดเวลาเพียงฝ่ายเดียว ทัง้นี ้หากมีการปรับปรุงเง่ือนไขอย่างใดๆ บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งผ่านการบริการ/สินค้าของ 
บริษัทฯ และหากท่านยงัคงใช้การบริการ/สินค้าต่อไปอีก ถือว่าท่านได้ตกลง ยอมรับ และผกูพนัในบรรดาเง่ือนไขใหม่ที่มีการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือตดัทอนข้อความนัน้ในทนัที ทัง้นี ้บริษัทฯ มีสิทธิในการดดัแปลง ปรับลด หยดุการ
เช่ือมตอ่ ถอดถอน หรือหยดุการใช้งานในการบริการ/สนิค้า สว่นใดสว่นหนึง่ หรือการบริการ การใช้งาน หรือข้อมลูใดๆ จากการ
บริการ/สนิค้านีไ้ด้แตเ่พียงฝ่ายเดียวโดยที่ไมต้่องแจ้งให้ทา่นทราบ และบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถได้รับสิทธิ
ในการใช้การบริการ/สินค้าเพียงเท่านัน้ และไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้ให้สิทธิอื่นๆ แก่ท่านภายใต้เง่ือนไขฉบบันี ้ทัง้นี ้การบริการ/
สนิค้านีม้ีไว้เพื่อใช้ใช้สทิธิ มิได้มีไว้เพื่อขาย ซึง่สทิธิเก่ียวกบัการใช้งานนัน้ไมถื่อวา่เป็นการโอนซึ่งสิทธิ กรรมสิทธ์ิ หรือความเป็น
เจ้าของในการบริการ/สนิค้า และเง่ือนไขฉบบันีไ้มถื่อวา่เป็นการขายซึง่สทิธิใดๆ ที่บริษัทฯ มีต่อผลิตภณัฑ์แต่อย่างใด และสิทธิ
ของบริษัทฯ บนการบริการ/สินค้านี ้สามารถมีการทดแทน หรือเพิ่มเติมสิทธิที่ปรากฏตามเง่ือนไขฉบบันีไ้ด้ และให้ถือว่าเป็น
สว่นหนึง่ของเง่ือนไขฉบบันีด้้วย 
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เงื่อนไขการใช้งาน 
การบริการ/สินค้านีไ้ม่ได้มีไว้ในทางการค้า เป็นการใช้งานและให้ข้อมูลเพื่อการส่วนบุคคลเท่านัน้ และท่านจะต้องไม่ใช้  
การบริการ/สินค้านีเ้พื่อวตัถุประสงค์อื่น ทัง้นี ้ข้อมูลการใช้งาน การเข้าใช้การบริการ/สินค้า หรือการให้การบริการของการ
บริการ/สนิค้าโดยบริษัทฯ จะต้องไมถ่กูน าไปใช้ตอ่ไมว่า่โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย ทัง้นี ้การใช้งานของทา่นเก่ียวกบัการบริการ/
สนิค้านีไ้มว่า่ในปัจจบุนัหรืออนาคตตัง้อยู่บนเง่ือนไขที่ว่าท่านนัน้ผ่านเง่ือนไขตามที่บริษัทฯ ก าหนด และเหมาะสมที่จะใช้งาน
ตามวตัถปุระสงค์เทา่นัน้ 
 
ทัง้นี ้ท่านตกลงว่า ท่านเป็นผู้ควบคุมและใช้การบริการ/สินค้าด้วยตัวท่านเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใดๆ ตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัที่ทา่นมีและใช้เพื่อการบริการ/สนิค้านีด้้วย และทา่นได้ให้การรับรองวา่ ทา่นจะใช้การบริการ/สินค้าภายใต้
กฎหมาย หรือท่านต้องปฏิบตัิการโดยชอบด้วยกฎหมายและเง่ือนไขฉบบันีด้้วย และท่านจะใช้การบริการ/สินค้านีใ้นท้องที ่
หรือประเทศที่อนญุาตให้ใช้ซึง่การบริการ/สนิค้านีอ้ยา่งไมผิ่ดกฎหมายเทา่นัน้ 
 
ท่านจะต้องไม่ใช้การบริการ/สินค้านีใ้นระหว่างการขบัขี่ หรือควบคุมยานพาหนะใดๆ หรือรบกวนต่อการขบัขี่ หรือควบคุม
ยานพาหนะนัน้ๆ โดยการบริการ/สนิค้านีอ้าจจะไมส่ามารถใช้งานในทกุขณะหรือทกุพืน้ท่ี ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการเช่ือมต่อเครือข่าย
โทรศพัท์เคลือ่นที่ของท่าน และการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสถานที่โดยการบริการ/สินค้านีไ้ม่ได้มีเจตจ านงเพื่อการใช้งานในทางลบ 
หรือเป็นส่วนหนึ่ง หรือเก่ียวเนื่องกับเหตุการณ์ที่น าไปสู่ความตาย การได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่น 
อนัเนื่องมาจากการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีไมแ่นน่อน ไมถ่กูต้อง ไมค่รบถ้วน หรือผิดพลาดแต่อยา่งใด ทัง้นี ้การใช้การบริการ/
สินค้าในด้านลบ หรือไม่สมควร ยังรวมถึงการใช้งานทางด้านการทหาร อาทิ อุปกรณ์น าทางเคร่ืองบิน หรือการสื่อสาร 
การควบคมุทางอากาศ อปุกรณ์น าทางในการเดินเรือ การเดินป่า การไตเ่ขา หรือการเดินทางแบบทรุกนัดารใดๆ และท่านต้อง
ตระหนกัวา่การให้ข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีอาจจะมีความไมถ่กูต้องได้ และบริษัทฯ ไมส่ามารถให้การรับประกนัได้ว่า จะสามารถ
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีได้ รวมถึงการรับประกนัในความถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ น่าเช่ือถือ หรือทนัทีที่ท่านต้องการข้อมลู
ผ่านการใช้งานการบริการ/สินค้า เนื่องจากข้อมลูเก่ียวกบัสถานที่นัน้เป็นการให้ข้อมูลซึ่งมีความหลากหลายของแหลง่ข้อมูล 
หรือเป็นการให้ข้อมูลโดยบุคคลอื่นเพื่อการใดๆ ทัง้นี ้บริษัทฯ รวมถึงผู้ ให้ข้อมูลใดๆ ยงัไม่ถือว่าการให้ข้อมลูจากการบริการ/
สินค้านีเ้ป็นการให้การแนะน า การชีช้วน รับประกัน หรือรับรองข้อมูลเก่ียวกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูน ย์ซ่อมแซม
ยานพาหนะ ศนูย์ยกลากยานพาหนะ ศนูย์แท็กซี่ หรือศนูย์เช่ายานพาหนะใดๆ ด้วย ทัง้นี ้การบริการ/สนิค้านี ้รวมทัง้ข้อมลูและ
การใช้งานการบริการ/สนิค้านัน้อาจจะไมส่ามารถใช้งานได้ทกุภาษา และอาจจะไมส่ามารถใช้งานได้ในบางพืน้ท่ี อยา่งไรก็ตาม 
หากท่านน าการบริการ/สินค้านีไ้ปใช้งานหรือการเข้าถึงการบริการ/สินค้าอย่างใดๆ แล้ว ท่านมีหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ในท้องที่ พืน้ท่ี หรือประเทศนัน้ๆ ด้วย 
 



 
เอกสารฉบบันีเ้ป็นทรพัย์สินของบริษัท เอ ดบัเบิล ยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

หน้า 3 จาก 10 

บริษัทฯ ได้พยายามที่จะปรับปรุงข้อมูลเก่ียวกับการบริการ/สินค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และทนัสมยัอยู่เสมอ 
อยา่งไรก็ตามการบริการ/สนิค้านี ้รวมทัง้เนือ้หาเก่ียวกบัการบริการ/สินค้าและการใช้งานการบริการ/สินค้านัน้อยู่ภายใต้ความ
เสีย่งภยัและการตดัสนิใจของทา่นเอง ดงันัน้ ทา่นยินดีที่จะรับความเสีย่งภยัที่อาจจะเกิดขึน้ได้ ทัง้นี ้ข้อมลูที่ให้โดยการบริการ/
สนิค้านีน้ัน้อาจจะไมถ่ี่ถ้วนแตเ่ป็นไปเพื่อเป็นแนวทางในการให้ข้อมลูเทา่นัน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ และการบริการ/สินค้า รวมทัง้
เนือ้หาเก่ียวกบัการบริการ/สนิค้าและการใช้งานการบริการ/สนิค้านี ้ไม่ถือว่าเป็นการให้ค าแนะน าหรือการใดๆ ที่คล้ายคลงึกนั 
และบริษัทฯ ไมม่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัความถกูต้องของข้อมลูที่ให้หรือแสดงโดยการบริการ/สินค้าอย่างใดๆ และไม่ถือว่า
เป็นไปเพื่อการให้การรักษาทางการแพทย์ หรือการให้ค าแนะน าใดๆ โดยแพทย์ทัง้สิน้ ในกรณีที่ทา่นมีข้อสอบถามหรือข้อสงสยั
ที่เก่ียวข้องกับทางการแพทย์ก่อน ระหว่าง หรือหลงัจากการเดินทางของท่าน หรือท่านเห็นว่าท่านควรได้รับค า แนะน าทาง
การแพทย์อย่างใดๆ เอ ดับเบิลยู พี เห็นควรให้ท่านติดต่อแพทย์หรือผู้ เช่ียวชาญอื่นๆ ทันที และหากท่านต้องการความ
ช่วยเหลือฉกุเฉินทางการแพทย์ รบกวนท่านท าการติดต่อหน่วยงานทางการแพทย์ฉกุเฉินที่ใกล้ที่สดุ หรือโทรหาหน่วยบริการ
ทางการแพทย์ฉกุเฉินในท้องที่/พืน้ท่ีนัน้ๆ 
 
ทัง้นี ้เนือ้หาเก่ียวกับการบริการ/สินค้า การบริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่แสดงโดยการบริการ/สินค้านัน้ อาจจะถูกให้ข้อมลู หรือ 
จดัให้มีโดยบุคคลภายนอก ดงันัน้ เอ ดบัเบิลยู พี ไม่สามารถให้การรับรองใน เนือ้หาเก่ียวกับการบริการ/สินค้า การบริการ 
หรือข้อมูลนัน้ๆ ได้ และท่านต้องพิจารณายอมรับซึ่ง เนือ้หาเก่ียวกับการบริการ/สินค้า การบริการ หรือข้อมูลนัน้ๆ ด้วยตัว 
ทา่นเอง 
 
ทัง้นี ้ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้การบริการ/สินค้าเพื่อน าส่งข้อมูล หรือข้อความ ที่เป็น (1) การผิดกฎหมายที่ท่าน หรือบริษัทฯ 
ถกูบงัคบัให้ปฏิบตัิตาม (2) อนาจาร รุกราน คกุคาม ขม่ขู ่หมิ่นประมาท การรุกล า้สิทธิสว่นบคุคล (3) การละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบคุคลอื่นๆ (4) การปลอมแปลง (5) การบรรจุหรือสง่ผ่านไวรัสไปยงัโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์อย่างใดๆ ทัง้นี ้ใน
กรณีทีท่า่นได้น าการบริการ/สนิค้าไปใช้ในการต้องห้ามดงักลา่ว ทา่นตกลงและยินยอมอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ว่า ท่านจะ
ให้ความคุ้มครองและปกป้องบริษัทฯ ไมใ่ห้ถกูบคุคลภายนอกใดๆ มาเรียกร้องสิทธิอนัเนื่องจากการกระท าที่ต้องห้ามของท่าน
อยา่งสิน้เชิงแตเ่พียงผู้ เดียว 
 
การบริการ/สินค้านีจ้ะสื่อสารและให้ข้อมลูผ่านเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ ณ ช่วงเวลานัน้ๆ รวมถึงการแก้ไขซึ่งจุดบกพร่อง 
(bug fixes) การเพิ่มเติมข้อมลู (patches) การใช้งานเพิ่มเติม (enhanced function) หรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งระบบเครือข่าย 
(new versions) ทัง้นี ้ในกรณีที่ท่านเปิดให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยอตัโนมตัิ ท่านรับทราบว่าโทรศพัท์ของท่านอาจจะถูก
ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเพื่อให้สอดคล้องกบัการบริการ/สนิค้าด้วย 
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การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณ 
ท่านรับทราบว่า การใช้การบริการ/สินค้านีอ้าจจะต้องใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่งข้อความ การเข้าถึงข้อมูล 
การเช่ือมต่อเครือข่าย และ/หรือ ข้อมูลพืน้ที่ (GPS) (เรียกรวมว่า “การเชื่อมต่อการบริการเคลื่อนที่ ” (Mobile Service 
Connectivity)) เพื่อให้สามารถใช้งาน รับข้อมลูที่ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนได้ ดงันัน้ หากท่านจะต้องท าให้โทรศพัท์เคลื่อนที่
ของทา่นรองรับ การเช่ือมต่อการบริการเคลื่อนที่ด้วยท่านจึงจะสามารถใช้งาน รับข้อมลูที่ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนจากการ
บริการ/สินค้าได้ มิเช่นนัน้ ท่านจะไม่สามารถใช้งาน รับข้อมูลที่ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนจากการบริการ/สินค้าได้ ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะไมใ่ห้การรับผิดชอบอยา่งใดๆ ในกรณีที่การบริการ/สนิค้านัน้ถกูลดประสทิธิภาพ ถกูห้าม ถกูรบกวน หรือไมแ่สดงซึ่ง
การเช่ือมต่อการบริการเคลื่อนที่นัน้ และนอกเหนือจากเง่ือนไขฉบบันีแ้ล้ว ท่านรับทราบว่าจะต้องผูกพนัในบรรดาเง่ือนไข
เพิ่มเติมที่ปรากฏบนการบริการ/สนิค้า รวมถึงเนือ้หาเก่ียวกบัการบริการ/สนิค้าหรือข้อมลูใดๆ ที่แสดงเพิ่มเติมด้วย 
 
บรรดาค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการเช่ือมต่อสญัญาณ อตัรา ค่าบริการ หรือภาษีใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการมี/ใช้ซึ่งโทรศพัท์เคลื่อนที่  
การสง่ข้อมลูหรือข้อความที่อาจจะต้องใช้กบัการบริการ/สนิค้า เนือ้หาเก่ียวกบัการบริการ/สนิค้า หรือข้อมลูเก่ียวกบัการบริการ/
สินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเช่ือมต่อสญัญาณระหว่างประเทศ การใช้งานในต่างประเทศ การเช่ือมต่อเครือข่าย 
การเช่ือมตอ่เวบไซต์ผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ี การใช้เวบไซต์ การดงึข้อมลูออกมาจากเวบไซต์ การสง่ข้อความ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
ที่เก่ียวเนื่องกบัการใช้โทรศพัท์มือถือ ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายที่กลา่วมา
ข้างต้นแตเ่พียงผู้ เดียว 
 
การแปลชื่อทางการของยารักษาโรค 
หนว่ยงานในทางระหว่างประเทศ (ที่ไม่ระบช่ืุอทางการ) (International Nonproprietary Names (INN)) ที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกเก่ียวกับการบ่งชีข้้อมูลทางเภสัชกรรม หรือองค์ประกอบของยารักษาโรค ซึ่งหน่วยงาน INN ในแต่ละแห่งนัน้ 
มีช่ือทางการท่ีเป็นท่ีรู้จกัในทางสากล ทัง้นี ้เภสชักรอาจจะน าใช้ข้อมูลจากหนว่ยงาน INN ในท้องที่นัน้ๆ เพื่อระบถุึงยารักษาโรค
ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ยารักษาโรคนัน้ขึน้อยู่กบักฎหมายเก่ียวกบัการใช้ยารักษาโรคในท้องที่นัน้ๆ ด้วย และบริษัทฯ ขอย า้  
อีกครัง้ว่า ข้อความที่ปรากฎบนการบริการ/สินค้านีอ้าจจะไม่ถ่ีถ้วน แต่เป็นไปเพื่อเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลเท่านัน้ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ และการบริการ/สินค้า รวมทัง้เนือ้หาเก่ียวกับการบริการ/สินค้า และการบริการผ่านการบริการ/สินค้า 
อย่างใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการให้ค าแนะน าหรือการใดๆ ที่คล้ายคลงึกนั และบริษัทฯ บคุคลที่เก่ียวโยงกัน ไม่มีความรับผิดชอบ
เก่ียวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ให้หรือแสดงโดยการบริการ/สินค้าอย่างใดๆ และไม่ถือว่าเป็นไปเพื่อการให้การรักษา 
ทางการแพทย์ หรือการให้ค าแนะน าใดๆ โดยแพทย์ทัง้สิน้ 
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ทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธ์ิ 
บริษัทฯ ขอแจ้งแก่ท่านว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนือ้หา เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ ช่ือทางการค้า วิธีการน าเสนอ 
และสว่นประกอบใดๆ ท่ีปรากฏบนเอกสาร การบริการ/สนิค้า การบริการ รวมถึงการบริการ/สินค้าและสิทธิทัง้หมดที่เก่ียวเนื่อง
กบัการบริการ/สนิค้าเป็นสทิธิของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้ เดียวเท่านัน้ และถกูคุ้มครองและสงวนสิทธิภายใต้
กฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า เคร่ืองหมายการค้า และสิทธิบตัรประเทศไทย รวมถึง
สนธิสญัญาใดๆ ในทางระหวา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม หากข้อความ ภาพ เสยีง เนือ้หา เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ 
ช่ือทางการค้า วิธีการน าเสนอ และสว่นประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนการบริการ/สินค้าที่ไม่ได้ถกูจดัท าโดยบริษัทฯ หรือเป็นสิทธิ
ของบุคคลภายนอกใดๆ แล้ว ก็ยังคงอยู่ภายใต้ความความคุ้มครองทางทรัพย์สินปัญญาและสงวนสิทธิโดยของเจ้าของ
ข้อความนัน้ๆ ตามกรณี 
 
ทัง้นี ้สทิธิบริษัทฯ นัน้ยงัครอบคลมุถึงรูปแบบ/ลกัษณะของหน้าจอ ข้อความ การจดัวาง หรือรวมถึงสิ่งใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการ
บริการ/สนิค้าอยา่งทัง้สิน้ และทา่นไมส่ามารถท าซ า้ คดัลอก ดดัแปลง แสดง จ าหนา่ย สง่ตอ่ หรือน าสง่ซึง่ “รูปแบบ (faming)” 
ของเทคโนโลยี การประชาสมัพนัธ์ การขาย การให้ใช้ การก่อให้เกิดงานใหม ่หรือการใช้ซึง่ข้อความ เคร่ืองหมายการค้า หรือโล
โก้ ไมว่า่เพื่อวตัถปุระสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทฯ ลว่งหน้าทกุครัง้ก่อนการ
ด าเนินการอยา่งใดๆ อยา่งไมส่ามารถหลกีเลีย่งได้ 
 
การแสดงซึ่งข้อมลู การกู้คืนข้อมลูโดยการบริการ/สินค้านี ้หรือข้อมลูที่คิดค้น หรือรวบรวม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึง
การผนวก การเรียบเรียงให้เป็นข้อมลูพืน้ฐาน หรือการจดัหมวดหมู่ เว้นแต่ มีการให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
บริษัทฯ ทัง้นี ้ท่านให้การตกลงว่าท่านจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการวิศวกรรมย้อนกลบั การแปลภาษาย้อนกลบั (ในทาง
คอมพิวเตอร์) การท าซ า้ หรือการกระท าใดๆ ที่เป็นการเข้าถึงซึ่งแหลง่ของรหสัข้อมลู ความลบัทางการค้า หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาของข้อมลู เอกสาร หรือเทคโนโลยีใดๆ รวมถึงการบริการ/สนิค้า หรือเนือ้หาเก่ียวกบัการบริการ/สนิค้า หรือข้อมลูที่บรรจุ
ในการบริการ/สนิค้านัน้ด้วย ซึง่การกระท านัน้ถือวา่เป็นการรบกวน/ละเมิดสิทธิของบริษัทฯ และท่านอาจจะถกูด าเนินคดีตาม
กฎหมายและบรรดาคา่เสยีหายอยา่งสิน้เชิง 
 
การปฏิเสธซึ่งการรับประกัน 
การบริการ/สินค้านี ้รวมถึงเนือ้หาเก่ียวกับการบริการ/สินค้า และข้อมูลที่ปรากฏในการบริการ/สินค้า (รวมถึงโปรแกรมการ 
ใช้งาน (applications) การบริการ แผนที่ การให้บริการทางโทรศพัท์ ข้อมูลการท่องเที่ยว  การแปลข้อมูล ข้อมูลอ้างอิงอื่น 
(เช่น พจนานุกรมยารักษาโรค เบอร์โทรฉกุเฉิน ข้อมูลสถานพยาบาล) ข้อมูลการบิน รายละเอียดกรมธรรม์และการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน ภาพ ข้อความ หรือการเช่ือมโยงหลายมิติ (hyperlink) และวิธีการในการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งข้อมลูอื่นๆ 
เป็นไปเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านัน้ โดยไม่มีเจตนาและไม่มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เก่ียวกบัการแนะน าใดๆ ในทางการแพทย์ และ
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ทา่นจะต้องรับความเสีย่งที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องด้วยตวัของทา่นเอง ทัง้นี ้การบริการ/สนิค้า รวมถึงเนือ้หาเก่ียวกบัการบริการ/
สินค้า ข้อมูล และสิ่งใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการบริการ/สินค้านัน้สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะโดยที่ไม่ต้องแจ้ง
ทา่นลว่งหน้า และการบริการ/สนิค้าจะให้ข้อมลู ณ ช่วงเวลานัน้ๆ โดยบริษัทฯ จะไมใ่ห้การรับประกนัหรือรับรอง (ทัง้โดยชดัแจ้ง
หรือปริยาย) ว่าข้อมลูที่ได้มานัน้สามารถน าไปใช้เพื่อทางการค้า ตรงตามวตัถปุระสงค์ในการใช้งาน ไม่มีการละเมิดสิทธิใดๆ 
หรือปราศจากซึง่ไวรัสที่อาจจะท าให้เกิดความเสยีหายตอ่ระบบหรือคอมพิวเตอร์ใดๆ และบริษัทฯ จะไม่ให้การรับรอง  (ทัง้โดย
ชดัแจ้งหรือปริยาย) วา่ข้อมลูที่ปรากฏในการบริการ/สนิค้า หรือโปรแกรมการใช้งานใดๆ นัน้ มีความครบถ้วน ถกูต้อง เช่ือถือได้ 
หรือสมบรูณ์ และบริษัทฯ ขอปฏิเสธในความรับผิดอนัเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือการไมก่ระท าการใดๆ เก่ียวกบัสิง่ที่กลา่ว
มาข้างต้นอย่างสิน้เชิง ทัง้นี ้บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าการบริการ/สินค้านัน้จะปราศจากการรวบกวน ความผิดพลาด
เก่ียวกบัระบบของการบริการ/สนิค้า การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ หรือท าให้การบริการ/สนิค้านัน้ปราศจากไวรัสที่อาจจะท าให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบหรือคอมพิวเตอร์ใดๆ ได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ท่านได้รับความคุ้มครองหรือการยกเว้นภายใต้กฎหมายของ
ประเทศใดๆ ที่ท าให้การปฏิเสธความรับผิด การไมใ่ห้การรับรองหรือการรับประกนั (โดยชดัแจ้งหรือปริยาย) ข้างต้นไม่สามารถ
บงัคบัใช้ได้แล้วนัน้ ทา่นยอมรับวา่ทา่นสละสทิธิที่จะไมไ่ด้รับความคุ้มครองนัน้ และไม่ใช้ถือว่าเง่ือนไขฉบบันีต้กอยู่ภายใต้การ
คุ้มครองหรือข้อยกเว้นนัน้ๆ 
 
ข้อจ ากัดความรับผิด 
ภายใต้สิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอชีแ้จงเก่ียวกบัข้อจ ากัดในการรับผิดว่า ท่านจะต้องให้ความคุ้มครองและป้องกนัไม่ให้
บริษัทฯ ถูกเรียกร้องสิทธิจากบุคคลภายนอกในบรรดาความรับผิดชอบ ความเสียหาย ค่าเสียหาย การบาดเจ็บ ค่าสินไหม
ทดแทน หรือสิง่ใดๆ ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ไมว่า่จากสญัญา การละเมิด ความรับผิดอยา่งเคร่งครัด หรืออยา่งใดๆ ที่เกิดจาก
เหตุโดยตรง โดยอ้อม เหตุต่อเนื่อง ความรับผิดในเชิงลงโทษและเหตุพิเศษ รวมถึงความเสียหายหรือลดลงซึ่งก าไร การ  
เสยีข้อมลู ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ หรือความเสียหายหรือผลกระทบในทางการค้าอย่างใดๆ ที่เกิดขึน้เนื่องจากการใช้งาน 
การไมส่ามารถใช้งาน การเข้าใช้ การไม่สามารถเข้าใช้ซึ่งการบริการ/สินค้าหรือสว่นใดสว่นหนึ่งของการบริการ/สินค้า รวมถึง
ข้อมลูใดๆ สิ่งใดที่เช่ือมโยงถึงการบริการ/สินค้าหรือข้อมลูนัน้ๆ รวมถึง ความล้มเหลว การไม่สามารถใช้งาน ความผิดพลาด
ใดๆ ที่เกิดขึน้เนื่องจากความประมาท และการไมรู้่ของบริษัทฯ ในกรณีที่บคุคลใดๆ ได้รับความคุ้มครองหรือการยกเว้นภายใต้
กฎหมายของประเทศใดๆ ที่ท าให้การจ ากดัความรับผิดข้างต้นของทา่นไม่สามารถบงัคบัใช้ได้แล้วนัน้ ท่านตกลงที่จะให้ความ
รับผิดชอบสงูสดุไม่เกิน 10 เหรียญสหรัฐต่อครัง้ ไม่ว่าความรับผิดจะเกิดจากสญัญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด 
หรืออยา่งใดๆ ตามกรณี 
 
การเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเวบไซต์อ้างอิง 
เพื่อความสะดวกของท่านบรรดา การเช่ือมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเวบไซต์อ้างอิงที่น ามาใช้ในการบริการ/สินค้านี ้
บริษัทฯ อาจจะน ามาจากบคุคลภายนอก ซึ่งเป็นที่รับรู้เป็นการทัว่ไปจากเวบไซต์ของบคุคลภายนอกนัน้ๆ (top level domain 
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name) อย่างไรก็ตามข้อความ และข้อมูลของบุคคลภายนอกนัน้ๆ จะไม่มีการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ก่อนจากบริษัทฯ 
และบริษัทฯ จะไมก่ารรับรองในบรรดาความครบถ้วน ถกูต้อง เช่ือถือได้ หรือครบถ้วนสมบรูณ์ในบรรดาข้อมลูของการเช่ือมโยง
หลายมิติ (hyperlink) และเวบไซต์อ้างอิงนัน้ๆ และปฏิเสธความรับผิดที่เกิดขึน้ และ/หรือที่เก่ียวเนื่องกบัการข้างต้นอยา่งสิน้เชิง 
 
ในการเข้าใช้ซึ่งการบริการ/สินค้านี ้ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และเข้าผูกพนัซึ่งข้อก าหนด หรือนโยบายที่มีผลบังคับใช้ 
ที่เก่ียวเนื่องกบัการเข้าใช้ซึง่การเช่ือมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเวบไซต์อ้างอิงนัน้ๆ ด้วย 
 
สิทธิส่วนบุคคล 
เอ ดบัเบิลย ูพี เช่ือว่า ข้อมลูเฉพาะใดๆ ที่เป็นข้อมลูสว่นบคุคล จะต้องได้รับการดแูลและจดัการอย่างเหมาะสม และบริษัทฯ  
ให้ค ารับรองวา่จะให้ความคุ้มครองในข้อมลูสว่นบคุคลและข้อมลูความลบัของทา่น โดยบริษัทฯ จะให้ความรับผิดชอบเก่ียวกบั
การรักษาไว้ซึ่งความเป็นสว่นตวัและป้องกนัข้อมลูด้วยความระมดัระวงัอย่างสงูที่สดุ โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิรายละเอียดการ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามประกาศเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลที่ก าหนดได้จดัให้มีขึน้ ซึ่งส าหรับการบริการ/สินค้านีป้ระกาศ
เก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลจะครอบคลมุเฉพาะข้อมูลที่เจาะจงเก่ียวกบัท่าน หรือข้อมูลที่ให้ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ หรือข้อมูลที่
บริษัทฯ ได้ร้องขอมาจากทา่นเพื่อใช้ส าหรับการบริการ/สนิค้านีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่เวบไซต์ใดๆ ได้มีการอ้างอิงไว้ในประกาศ
เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) ให้หมายความรวมถึงการบริการ/สินค้านีด้้วย ทัง้นี ้ประกาศเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
สามารถท าการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ โดยที่ไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือ
เปลีย่นแปลงซึง่ประกาศเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลแล้ว และทา่นยงัคงใช้งานการบริการ/สนิค้าตอ่ไปให้ถือว่า ท่านตกลงยอมรับ
และผกูพนัซึง่การปรับปรุงและเปลีย่นแปลงนัน้ด้วย ดงันัน้ ขอให้ท่านด าเนินการตรวจสอบข้อก าหนดและเง่ือนไขของประกาศ
เก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งสม ่าเสมอ และหากทา่นไมย่อมรับบริษัทฯ ถือวา่ทา่นไมป่ระสงค์ที่จะใช้การบริการ/สนิค้าตอ่ไป 
 
ส าหรับการใช้งานในการบริการ/สนิค้า ทา่นตกลงที่จะให้บริษัทฯ ท าการรวบรวมข้อมลู และใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านตามที่
ก าหนดไว้ในเง่ือนไขฉบบันีแ้ละตามที่ก าหนดไว้ในประกาศเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการรวบรวมข้อมลูสว่น
บคุคลของท่านเพื่อการสง่ข้อความหรือการบริการผ่านการบริการ/สินค้า หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามที่ก าหนดในเง่ือนไข
ฉบบันี ้หรือตามความจ าเป็นเทา่นัน้ ทัง้นี ้รวมถึงการให้ข้อมลูของท่านแก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ หรือผู้ ให้การบริการ
ภายนอก แต่ภายใต้วัตถุประสงค์เก่ียวกับการใช้งาน หรือการบริการที่ท่านร้องขอผ่านมาทางการบริการ/สินค้า หรือการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ หรือการตอบข้อซกัถามให้แก่ท่าน หรือเมื่อบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือผู้ ให้การบริการภายนอก  
ถกูตัง้ค าถามถึงเทา่นัน้ 
 
ดงันัน้ เก่ียวเนื่องกับการบริการ/สินค้านี ้บริษัทฯ จะน าข้อมูลของท่านที่รวบรวมมา แล้วน ามาบรรจุลงในการบริการ/สินค้า
เพื่อให้ท่านสามารถใช้การบริการ/สินค้า และข้อมูลที่เก่ียวข้องได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจจะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบ 
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(cookies) (ข้อความที่ปรากฏในโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของทา่น) เพื่อในการนีด้้วย ทัง้นี ้ทา่นสามารถปฏิเสธไมใ่ห้บริษัทฯ ใช้ข้อมลูที่
ถกูเก็บไว้ในระบบนัน้โดยการปิดระบบการใช้ในเบราว์เซอร์ (browser) ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านต้องระลกึว่าการปิดระบบเพื่อใช้
ข้อมลูที่ถกูเก็บไว้ในระบบนัน้ อาจจะสง่ผลตอ่ข้อความ หรือการโปรมแกรมการใช้งานของการบริการ/สนิค้าได้ โดยการรวบรวม
ข้อมลูนัน้ ครอบคลมุถึงช่ือสกลุ อีเมล์ เลขกรมธรรม์ประกนัภยั พิกดัการค้นหา ข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่ เครือข่าย
ผู้ให้การบริการสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนที่ และระบบการปฏิบตัิการและประเภทด้วย ดงันัน้ การรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลนัน้
เป็นไปเพื่อท าให้ท่านสามารถใช้งานการบริการ/สินค้า และสามารถเข้าถึงข้อความและการบริการของการบริการ/สินค้าได้
นัน่เอง 
 
นอกเหนือจากนี ้บริษัทฯ จะใช้ระบบของกูเกิล้ (Google) หรือเคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีที่ถกูคิดค้นโดยกูเกิล้ (Inc.’s Google 
Analytics and FollowAnalytics, Inc.’s FollowAnalytics software and services) ที่ช่วยให้เจ้าของเวบไซต์สามารถเก็บ
ข้อมลูของผู้ เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์หรือการใช้ข้อมูลของบคุคลนัน้ๆ ผ่านเวบไซต์ด้วย โดยการใช้เคร่ืองนีเ้ป็นไปเพื่อการควบคุม
ผู้ใช้งานในการบริการ/สนิค้า หรือการจดัท ารายงานของบริษัทฯ เพื่อน าไปใช้ในทางการค้าของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนั
เท่านัน้ เช่น เพื่อการพัฒนาการใช้งานที่ท่านจะได้รับจากบริษัทฯ การปรับปรุงและพัฒนาซึ่ง การบริการ/สินค้า และ
ส่วนประกอบใดๆ หรือวตัถุประสงค์ที่ก าหนดในเง่ือนไขฉบับนี ้และเพื่อการใช้งานในการบริการ/สินค้าท่านตกลงที่จะใช้
เคร่ืองมือนีด้้วย โดยท่านสามารถศึกษานโยบายเก่ียวกบัการใช้งานซึ่งเคร่ืองมือนีไ้ด้ ซึ่งนโยบายนีอ้าจจะมีการปรับปรุงและ
เปลีย่นแปลงโดยกเูกิล้โดยไมต้่องแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 
 
เขตอ านาจศาล และกฎหมายที่บังคับใช้ 
เง่ือนไขฉบบันีถู้กจัดท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ และให้ถือว่าฉบบัภาษาไทยนัน้ถกูน ามาใช้ 
และให้ถือว่ากฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้กบัเง่ือนไขฉบบันีค้ือกฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทยโดยไม่พิจารณาถึงหลกัการขดักัน
แหง่กฎหมายแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้ทา่นตกลงวา่การด าเนินคดทีางด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการใช้สทิธิอยา่งใดๆ ที่เก่ียวเนื่อง
กบัเง่ือนไขฉบบันี ้หรือการใช้การบริการ/สินค้านี ้(หรือการไม่สามารถใช้สิทธิอย่างใดๆ) หรือสว่นเก่ียวเนื่องใดๆ ให้อยู่ภายใต้
เขตอ านาจการพิจารณาของศาลไทย 
 
ทัง้นี ้ท่านอยู่ภายใต้การบงัคบัของเขตอ านาจศาลนัน้อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในการที่เก่ียวเนื่องกับการด าเนินคดีทาง 
ด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการใช้สทิธิอยา่งใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัเง่ือนไขฉบบันี ้หรือการใช้การบริการ/สนิค้านี ้
 
ในกรณีที่ข้อก าหนด เนือ้หาของเง่ือนไขฉบบันี ้ถกูพิจารณาโดยศาลวา่ไมม่ีผลบงัคบัใช้ ไมถ่กูกฎหมาย หรือไมส่ามารถบงัคบัได้ 
ท่านตกลงว่าจะกระท าการขัน้ต ่าเพื่อให้ข้อก าหนด หรือเนือ้หานัน้สามารถปฏิบตัิต่อไปได้ และให้ถือว่าข้อก าหนดและเนือ้หา
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นัน้ยงัคงมีผลตามเง่ือนไขนี ้ทัง้นี ้การสิน้ผลซึ่งข้อก าหนดและเนือ้หานัน้ ไม่สง่ผลกระทบต่อข้อก าหนดและเนือ้หาในสว่นอื่นๆ 
แตอ่ยา่งใด 
 
ผลติภณัฑ์นีอ้ยูภ่ายใต้กฎหมายแหง่ราชอาณาจกัรไทย ดงันัน้ การใช้งานซึง่การบริการ/สนิค้านี ้ทา่นจะต้องใช้ซอฟแวร์ของการ
บริการ/สนิค้าภายใต้กฎหมาย เหมาะสม และสอดคล้องกบัเง่ือนไขฉบบันีเ้ท่านัน้ ท่านจะต้องไม่ใช้ หรือสง่ออก หรือสง่ออกซ า้
ซึ่งการบริการ/สินค้า เว้นแต่ จะได้รับการอนญุาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใต้กฎ ระเบียบ กฎหมายของไทยแล้วเท่านัน้ 
โดยเฉพาะท่านจะต้องไม่ใช้ หรือสง่ออก หรือสง่ออกซ า้ซึ่งการบริการ/สินค้า (ไปในชาติ หรือถ่ินอาศยั) ไปสูป่ระเทศใดๆ ก่อน
ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทฯ ดงันัน้ ภายใต้การใช้ผลิตภณัฑ์นี ้ทา่นให้การรับรองและรับประกนัว่าท่าน
ไม่อยู่ใน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือเป็นผู้มีสญัชาติ หรือมีถ่ินอาศยัของประเทศใดๆ ที่ไม่อนญุาตให้ใช้ หรือส่งออก หรือ
สง่ออกซ า้ซึง่การบริการ/สนิค้า 
 
ท่านรับทราบ และตกลงว่า ผู้จดัจ าหน่ายการบริการ/สินค้านีอ้าจจะเป็นบคุคลภายนอก ซึ่งเป็นบคุคลที่อาจจะได้รับสิทธิตาม
เง่ือนไขฉบบันีด้้วย หากท่านได้ยอมรับซึ่งข้อก าหนดและเง่ือนไขของเง่ือนไขฉบบันีแ้ล้ว โดยผู้จัดจ าหน่ายการบริการ/สินค้า
ภายนอกนัน้จะมีสิทธิ (และให้ถือว่ายินยอมรับสิทธิ) เพื่อให้เง่ือนไขฉบบันีส้ามารถบงัคบัใช้ได้ในฐานะผู้ ได้รั บสิทธิประโยชน์
ตามเง่ือนไขนีด้้วย 
 
ทัง้นี ้หวัข้อที่น ามาใช้ในเง่ือนไขฉบบันี ้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านัน้ และไม่ถือว่าสง่ผลกระทบต่อการตีความซึ่งเง่ือนไขฉบบันี ้
แตอ่ยา่งใด 
 
แผนความคุ้มครอง และเกี่ยวกับบริษัทฯ 
แผนการรับประกนัภยันัน้อยู่ภายใต้เง่ือนไข ข้อก าหนด และข้อยกเว้น ซึ่งแผนการรับประกนัภยันัน้ให้ความคุ้มครองแก่บคุคล
ทกุสญัชาติ เพื่อให้ทา่นสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้รายละเอียดการรับประกนัอยา่งครบถ้วน ทา่นควรด าเนินการศึกษา
จากจดหมายการยืนยนัให้ความคุ้มครอง หรือกรมธรรม์ประกนัภยั (ตามกรณี) เอ ดบัเบิลย ูพี เป็นผู้ รับมีสิทธิในการผลิตและ
เป็นผู้ด าเนินการเก่ียวกบัแผนความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทฯ นัน้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของกลุม่บริษัท อลิอนัซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ท
เนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) และทา่นจะไมไ่ด้รับสทิธิพิเศษจากการท่ีบริษัทฯ เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของกลุม่บริษัท 
อลอินัซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ทเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) ไมว่า่ในกรณีใด 
 
เมื่อทา่นได้ท าการกดปุ่ มบนการบริการ/สนิค้า หรือช่องทางการซือ้แผนความคุ้มครองประกนัภยัใดๆ จากบริษัทฯ ถือว่าท่านนัน้
ประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้ เอาประกันภยั การร้องขอความคุ้มครองนีใ้ห้ถือว่าถูกร้องขอจากท่านไปยงัผู้ รับ
ประกนัภยั โดยผู้ รับประกนัภยัอาจจะปฏิเสธ หรือตอบรับการร้องขอจากทา่น หรือความคุ้มครองของทา่นอาจจะไร้ผลหรือโมฆะ
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และถือเสมือนวา่ไมม่ีผลบงัคบัใช้ได้ ถ้าคณุสมบตัิของทา่นไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่จะให้การรับประกนัภยัได้ ทัง้นี ้
รวมถึงข้อเท็จจริงใดๆ ที่หากให้การรับประกนั ให้ประโยชน์ หรือการบริการใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยั หรือการด าเนิน
ธุรกิจแล้วจะก่อให้เกิด (1) การผิด/ฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ รวมถึงการกีดกนัทางการค้า การห้ามสง่ออก 
หรือการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ หรือ (2) อยู่ภายใต้เง่ือนไขของการกีดกนัทางการค้า การห้ามสง่ออก หรือการคว ่าบาตรทาง
เศรษฐกิจของกลุม่บริษัท อลอินัซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ทเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) 
 
ข้อพึงระวัง 
แผนความคุ้มครองประกนัภยัประกอบไปด้วย สทิธิประโยชน์ของการเอาประกนัภยั (ซึง่อาจจะรวมถึงการทพุพลภาพ และ/หรือ 
การรับประกนัสขุภาพ) ที่ครอบคลมุในระหวา่งการเดินทาง ทัง้นี ้แผนความคุ้มครองนีอ้าจจะซ า้ซ้อนกบัการประกนัภยัที่ท่านมี
อยู่จากการประกันภยัเก่ียวกับยานยนต์ บ้าน บ้านเช่า สขุภาพ ชีวิต ความรับผิดส่วนบุคคล หรือประกันภยัอื่นๆ หรือความ
คุ้มครองประเภทอื่นๆ ซึ่งมีข้อจ ากดัที่แตกต่างกัน ดงันัน้ ท่านด าเนินการศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภยัของแผน
ความคุ้มครองนีค้วบคูไ่ปกบัประกนัภยัอื่นๆ ที่ทา่นมีอยู ่ทัง้นี ้การประกนัตามแผนความคุ้มครองนีไ้ม่ได้เป็นการชกัชวนให้ท่าน
ซือ้การบริการ/สินค้า ผลิตภณัฑ์ หรือการบริการใดๆ และท่านพึงระลึกเสมอว่าบคุคลที่ขายการบริการ/สินค้า หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจอาจจะให้การอธิบายเบือ้งต้นเก่ียวกับแผนความคุ้มครองประกันภัย อย่างไรก็ตาม บุคคลเหล่านัน้ไม่ใช่บุคคลที่มี
คุณสมบัติและได้รับอนุญาตเพื่อขายแผนความคุ้มครองประกันภัย หรือตอบค าถามเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือว่า
เปรียบเทียบสทิธิประโยชน์ของแผนความคุ้มครองประกนัภยันีก้บัประกนัภยัที่ทา่นมีอยูแ่ตอ่ยา่งใด 
 
เง่ือนไขนีป้รับปรุงลา่สดุ และมีผลบงัคบัใช้เมื่อ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
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