เอกสารฉบับนีเ้ ป็ นทรัพย์สินของบริ ษัท เอ ดับเบิ ล ยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด

เงื่อนไขการใช้ งานและข้ อมูลทางกฎหมาย
ในกรณีที่ท่านอยู่ในเหตุการณ์ ณ์ที่ต้อ งได้ รับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ หรื อข้ อแนะนาฉุกเฉินทางการแพทย์ใดๆ
ท่านต้ องโทรแจ้ ง 191 หรื อเบอร์ โทรให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉินอื่นในทันทีก่อนที่จะใช้ บริ การความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ ข้อมูล
ทางการแพทย์ หรื อความช่วยเหลือทางการแพทย์ใดๆ ผ่านการบริ การ/สินค้ านี ้ ทังนี
้ ้ การบริ การ/สินค้ านี ้ไม่ได้ มีไว้ และใช้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการให้ ข้อแนะนาฉุกเฉินทางการแพทย์หรื อการรักษาทางการแพทย์โดยแพทย์แต่างอย่างใด
เงื่อนไขทั่วไป
ท่านต้ องดาเนินการอ่าน และศึกษาวิธีการใช้ งานซึง่ การบริ การ/สินค้ านี ้อย่างรอบคอบ ทังนี
้ ้ การบริ การ/สินค้ านี ้ (รวมถึงเนื ้อหา
เกี่ ยวกับ การบริ การ/สินค้ า การบริ การ และตัวเลือกการใช้ งานใดๆ ที่เกี่ ยวเนื่องกับการบริ การ/สินค้ า) (ทัง้ นี ้ เรี ยกรวมว่า
“การบริการ/สินค้ า”) ที่ถกู พัฒนาโดย บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด (“เอ ดับเบิลยู พี/บริษัทฯ/ของ
บริ ษัทฯ”) และวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้ งานและข้ อมูลทางกฎหมาย (“เงื่อนไข”) นันมี
้ ไว้ เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การการ
บริ การ/สินค้ า (“ท่ าน/ของท่ าน”) รับทราบก่อนที่จะใช้ งานการบริ การ/สินค้ า
ท่านสามารถใช้ การบริ การ/สินค้ าได้ ก็ตอ่ เมื่อ ท่านได้ ยอมรับโดยชัดแจ้ งซึง่ เงื่อนไขนี ้แล้ วเท่านัน้ และหากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข
นี ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิว่าท่านไม่สามารถใช้ การบริ การ/สินค้ านี ้ได้ ทังนี
้ ้ ท่านตกลงว่า ท่านได้ ตกลงในเงื่อนไขแล้ วหากท่าน
เริ่ มใช้ งานซึ่งการบริ การ/สินค้ า ทังนี
้ ้ ท่านได้ รับทราบและตกลงว่า ท่านได้ อ่าน เข้ าใจ และตกลงที่จะผู กพันตามเงื่อนไขนี ้แล้ ว
โดยบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง เพิ่มเติม หรื อตัดทอนข้ อความส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขได้
ตลอดเวลาเพียงฝ่ ายเดียว ทังนี
้ ้ หากมีการปรับปรุ งเงื่อนไขอย่างใดๆ บริ ษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งผ่านการบริ การ/สินค้ า ของ
บริ ษัทฯ และหากท่านยังคงใช้ การบริ การ/สินค้ าต่อไปอีก ถือว่าท่านได้ ตกลง ยอมรับ และผูกพันในบรรดาเงื่อนไขใหม่ที่มีการ
แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง เพิ่มเติม หรื อตัดทอนข้ อความนันในทั
้ นที ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีสิทธิในการดัดแปลง ปรับลด หยุดการ
เชื่อมต่อ ถอดถอน หรื อหยุดการใช้ งานในการบริ การ/สินค้ า ส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อการบริ การ การใช้ งาน หรื อข้ อมูลใดๆ จากการ
บริ การ/สินค้ านี ้ได้ แต่เพียงฝ่ ายเดียวโดยที่ไม่ต้องแจ้ งให้ ทา่ นทราบ และบริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า ท่านสามารถได้ รับสิทธิ
ในการใช้ การบริ การ/สินค้ า เพียงเท่านัน้ และไม่ถือว่าบริ ษัทฯ ได้ ให้ สิทธิอื่นๆ แก่ท่านภายใต้ เงื่อนไขฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ การบริ การ/
สินค้ านี ้มีไว้ เพื่อใช้ ใช้ สทิ ธิ มิได้ มีไว้ เพื่อขาย ซึง่ สิทธิเกี่ยวกับการใช้ งานนันไม่
้ ถือว่าเป็ นการโอนซึ่งสิทธิ กรรมสิท ธิ์ หรื อความเป็ น
เจ้ าของในการบริ การ/สินค้ า และเงื่อนไขฉบับนี ้ไม่ถือว่าเป็ นการขายซึง่ สิทธิใดๆ ที่บริ ษัทฯ มีต่อผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด และสิทธิ
ของบริ ษัทฯ บนการบริ การ/สินค้ านี ้ สามารถมีการทดแทน หรื อเพิ่มเติมสิทธิที่ปรากฏตามเงื่อนไขฉบับนี ้ได้ และให้ ถือว่าเป็ น
ส่วนหนึง่ ของเงื่อนไขฉบับนี ้ด้ วย
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เงื่อนไขการใช้ งาน
การบริ การ/สินค้ า นีไ้ ม่ได้ มีไว้ ในทางการค้ า เป็ นการใช้ งานและให้ ข้อมูลเพื่อการส่วนบุคคลเท่านัน้ และท่านจะต้ องไม่ใช้
การบริ การ/สินค้ า นี ้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทัง้ นี ้ ข้ อมูลการใช้ งาน การเข้ าใช้ การบริ การ/สินค้ า หรื อการให้ การบริ การของการ
บริ การ/สินค้ าโดยบริ ษัทฯ จะต้ องไม่ถกู นาไปใช้ ตอ่ ไม่วา่ โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย ทังนี
้ ้ การใช้ งานของท่านเกี่ยวกับการบริ การ/
สินค้ านี ้ไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื ออนาคตตังอยู
้ ่บนเงื่อนไขที่ว่าท่านนันผ่
้ านเงื่อนไขตามที่บริ ษัทฯ กาหนด และเหมาะสมที่จะใช้ งาน
ตามวัตถุประสงค์เท่านัน้
ทัง้ นี ้ ท่านตกลงว่า ท่านเป็ นผู้ควบคุมและใช้ การบริ การ/สินค้ า ด้ วยตัวท่านเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขใดๆ ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยที่ทา่ นมีและใช้ เพื่อการบริ การ/สินค้ านี ้ด้ วย และท่านได้ ให้ การรับรองว่า ท่านจะใช้ การบริ การ/สินค้ าภายใต้
กฎหมาย หรื อท่านต้ องปฏิบตั ิการโดยชอบด้ วยกฎหมายและเงื่อนไขฉบับนีด้ ้ วย และท่านจะใช้ การบริ การ/สินค้ า นี ้ในท้ องที่
หรื อประเทศที่อนุญาตให้ ใช้ ซงึ่ การบริ การ/สินค้ านี ้อย่างไม่ผิดกฎหมายเท่านัน้
ท่านจะต้ องไม่ใช้ การบริ การ/สินค้ า นี ้ในระหว่างการขับขี่ หรื อควบคุมยานพาหนะใดๆ หรื อรบกวนต่อการขับขี่ หรื อควบคุม
ยานพาหนะนันๆ
้ โดยการบริ การ/สินค้ านี ้อาจจะไม่สามารถใช้ งานในทุกขณะหรื อทุกพื ้นที่ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั การเชื่อมต่อเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ของท่าน และการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่โดยการบริ การ/สินค้ านี ้ไม่ได้ มีเจตจานงเพื่อการใช้ งานในทางลบ
หรื อเป็ นส่วนหนึ่ง หรื อเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ ที่นาไปสู่ความตาย การได้ รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรื อสิ่งอื่น
อันเนื่องมาจากการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ไม่แน่นอน ไม่ถกู ต้ อง ไม่ครบถ้ วน หรื อผิดพลาดแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การใช้ การบริ การ/
สินค้ า ในด้ านลบ หรื อไม่สมควร ยัง รวมถึ งการใช้ ง านทางด้ านการทหาร อาทิ อุป กรณ์ น าทางเครื่ องบิน หรื อการสื่อ สาร
การควบคุมทางอากาศ อุปกรณ์นาทางในการเดินเรื อ การเดินป่ า การไต่เขา หรื อการเดินทางแบบทุรกันดารใดๆ และท่านต้ อง
ตระหนักว่าการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อาจจะมีความไม่ถกู ต้ องได้ และบริ ษัทฯ ไม่สามารถให้ การรับประกันได้ ว่า จะสามารถ
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ได้ รวมถึงการรับประกันในความถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ หรื อทันทีที่ท่านต้ องการข้ อมูล
ผ่านการใช้ งานการบริ การ/สินค้ า เนื่องจากข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่นนเป็
ั ้ นการให้ ข้อมูลซึ่งมีความหลากหลายของแหล่งข้ อมูล
หรื อเป็ นการให้ ข้อมูลโดยบุคคลอื่นเพื่อการใดๆ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ รวมถึงผู้ให้ ข้อมูลใดๆ ยังไม่ถือว่าการให้ ข้อมูลจากการบริ การ/
สินค้ านี ้เป็ นการให้ การแนะนา การชี ช้ วน รับประกัน หรื อรับรองข้ อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูน ย์ ซ่อมแซม
ยานพาหนะ ศูนย์ยกลากยานพาหนะ ศูนย์แท็กซี่ หรื อศูนย์เช่ายานพาหนะใดๆ ด้ วย ทังนี
้ ้ การบริ การ/สินค้ านี ้ รวมทังข้
้ อมูลและ
การใช้ งานการบริ การ/สินค้ านันอาจจะไม่
้
สามารถใช้ งานได้ ทกุ ภาษา และอาจจะไม่สามารถใช้ งานได้ ในบางพื ้นที่ อย่างไรก็ตาม
หากท่านนาการบริ ก าร/สินค้ า นีไ้ ปใช้ งานหรื อการเข้ าถึง การบริ การ/สินค้ า อย่า งใดๆ แล้ ว ท่านมีห น้ าที่ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในท้ องที่ พื ้นที่ หรื อประเทศนันๆ
้ ด้ วย
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บริ ษัทฯ ได้ พยายามที่จะปรับปรุ งข้ อมูลเกี่ยวกับ การบริ การ/สินค้ าให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามการบริ การ/สินค้ านี ้ รวมทังเนื
้ ้อหาเกี่ยวกับการบริ การ/สินค้ าและการใช้ งานการบริ การ/สินค้ านันอยู
้ ่ภายใต้ ความ
เสีย่ งภัยและการตัดสินใจของท่านเอง ดังนัน้ ท่านยินดีที่จะรับความเสีย่ งภัยที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลที่ให้ โดยการบริ การ/
สินค้ านี ้นันอาจจะไม่
้
ถี่ถ้วนแต่เป็ นไปเพื่อเป็ นแนวทางในการให้ ข้อมูลเท่านัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ และการบริ การ/สินค้ า รวมทัง้
เนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ การ/สินค้ าและการใช้ งานการบริ การ/สินค้ านี ้ ไม่ถือว่าเป็ นการให้ คาแนะนาหรื อการใดๆ ที่คล้ ายคลึงกัน
และบริ ษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้ องของข้ อมูลที่ให้ หรื อแสดงโดยการบริ การ/สินค้ าอย่างใดๆ และไม่ถือว่า
เป็ นไปเพื่อการให้ การรักษาทางการแพทย์ หรื อการให้ คาแนะนาใดๆ โดยแพทย์ทงสิ
ั ้ ้น ในกรณีที่ทา่ นมีข้อสอบถามหรื อข้ อสงสัย
ที่เกี่ยวข้ องกับทางการแพทย์ก่อน ระหว่าง หรื อหลังจากการเดินทางของท่าน หรื อท่านเห็นว่าท่านควรได้ รับคา แนะนาทาง
การแพทย์ อ ย่างใดๆ เอ ดับเบิ ลยู พี เห็ นควรให้ ท่า นติด ต่อแพทย์ ห รื อผู้เ ชี่ ยวชาญอื่ นๆ ทันที และหากท่า นต้ อ งการความ
ช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ รบกวนท่านทาการติดต่อหน่วยงานทางการแพทย์ฉกุ เฉินที่ใกล้ ที่สดุ หรื อโทรหาหน่วยบริ การ
ทางการแพทย์ฉกุ เฉินในท้ องที่/พื ้นที่นนๆ
ั้
ทังนี
้ ้ เนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ การ/สินค้ า การบริ การ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่แสดงโดยการบริ การ/สินค้ านัน้ อาจจะถูกให้ ข้อมูล หรื อ
จัดให้ มีโดยบุคคลภายนอก ดังนัน้ เอ ดับเบิลยู พี ไม่สามารถให้ การรับรองใน เนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ การ/สินค้ า การบริ การ
หรื อข้ อมูลนันๆ
้ ได้ และท่านต้ องพิจารณายอมรั บซึ่ง เนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ การ/สินค้ า การบริ การ หรื อข้ อมูลนันๆ
้ ด้ วยตัว
ท่านเอง
ทังนี
้ ้ ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้ การบริ การ/สินค้ า เพื่อนาส่งข้ อมูล หรื อข้ อความ ที่เป็ น (1) การผิดกฎหมายที่ท่าน หรื อบริ ษัทฯ
ถูกบังคับให้ ปฏิบตั ิตาม (2) อนาจาร รุกราน คุกคาม ข่มขู่ หมิ่นประมาท การรุกล ้าสิทธิสว่ นบุคคล (3) การละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของบุคคลอื่นๆ (4) การปลอมแปลง (5) การบรรจุหรื อส่งผ่านไวรัสไปยังโปรแกรม หรื อคอมพิวเตอร์ อย่างใดๆ ทังนี
้ ้ ใน
กรณีทที่ า่ นได้ นาการบริ การ/สินค้ าไปใช้ ในการต้ องห้ ามดังกล่าว ท่านตกลงและยินยอมอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ ว่า ท่านจะ
ให้ ความคุ้มครองและปกป้องบริ ษัทฯ ไม่ให้ ถกู บุคคลภายนอกใดๆ มาเรี ยกร้ องสิทธิอนั เนื่องจากการกระทาที่ต้องห้ ามของท่าน
อย่างสิ ้นเชิงแต่เพียงผู้เดียว
การบริ การ/สินค้ านี ้จะสื่อสารและให้ ข้อมูลผ่านเครื อข่ายที่สามารถใช้ งานได้ ณ ช่วงเวลานันๆ
้ รวมถึงการแก้ ไขซึ่งจุดบกพร่ อง
(bug fixes) การเพิ่มเติมข้ อมูล (patches) การใช้ งานเพิ่มเติม (enhanced function) หรื อการเปลี่ยนแปลงซึ่งระบบเครื อข่าย
(new versions) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ท่านเปิ ดให้ มีการปรับปรุ งข้ อมูลโดยอัตโนมัติ ท่านรั บทราบว่าโทรศัพ ท์ ของท่านอาจจะถูก
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้ สอดคล้ องกับการบริ การ/สินค้ าด้ วย
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การเชื่อมต่ อเครือข่ ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่ อสัญญาณ
ท่า นรั บ ทราบว่า การใช้ การบริ ก าร/สิน ค้ า นี อ้ าจจะต้ อ งใช้ ง านผ่ า นโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ การส่ง ข้ อ ความ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล
การเชื่อมต่อเครื อข่าย และ/หรื อ ข้ อมูลพื ้นที่ (GPS) (เรี ยกรวมว่า “การเชื่อมต่ อการบริ การเคลื่อนที่ ” (Mobile Service
Connectivity)) เพื่อให้ สามารถใช้ งาน รับข้ อมูลที่ปรับปรุง หรื อการแจ้ งเตือนได้ ดังนัน้ หากท่านจะต้ องทาให้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ของท่านรองรับ การเชื่อมต่อการบริ การเคลื่อนที่ด้วยท่านจึงจะสามารถใช้ งาน รับข้ อมูลที่ปรับปรุ ง หรื อการแจ้ งเตือนจากการ
บริ การ/สินค้ า ได้ มิเช่นนัน้ ท่านจะไม่สามารถใช้ งาน รับข้ อมูลที่ปรับปรุ ง หรื อการแจ้ งเตือนจากการบริ การ/สินค้ า ได้ ทัง้ นี ้
บริ ษัทฯ จะไม่ให้ การรับผิดชอบอย่างใดๆ ในกรณีที่การบริ การ/สินค้ านันถู
้ กลดประสิทธิภาพ ถูกห้ าม ถูกรบกวน หรื อไม่แสดงซึ่ง
การเชื่อมต่อการบริ การเคลื่อนที่นนั ้ และนอกเหนือจากเงื่อนไขฉบับนี ้แล้ ว ท่านรับทราบว่าจะต้ องผูกพันในบรรดาเงื่อนไข
เพิ่มเติมที่ปรากฏบนการบริ การ/สินค้ า รวมถึงเนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ การ/สินค้ าหรื อข้ อมูลใดๆ ที่แสดงเพิ่มเติมด้ วย
บรรดาค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณ อัตรา ค่าบริ การ หรื อภาษี ใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการมี/ใช้ ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่
การส่งข้ อมูลหรื อข้ อความที่อาจจะต้ องใช้ กบั การบริ การ/สินค้ า เนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ การ/สินค้ า หรื อข้ อมูลเกี่ยวกับการบริ การ/
สินค้ า รวมถึงค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับการเชื่ อมต่อสัญญาณระหว่างประเทศ การใช้ งานในต่ างประเทศ การเชื่ อมต่อเครื อข่าย
การเชื่อมต่อเวบไซต์ผา่ นโทรศัพท์เคลือ่ นที่ การใช้ เวบไซต์ การดึงข้ อมูลออกมาจากเวบไซต์ การส่งข้ อความ หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ โทรศัพท์มือถือ ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านมีหน้ าที่ในการรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้ จ่ายที่กล่าวมา
ข้ างต้ นแต่เพียงผู้เดียว
การแปลชื่อทางการของยารักษาโรค
หน่วยงานในทางระหว่างประเทศ (ที่ไม่ระบุชื่อทางการ) (International Nonproprietary Names (INN)) ที่เป็ นผู้อานวยความ
สะดวกเกี่ ยวกับ การบ่ง ชี ข้ ้ อ มูลทางเภสัชกรรม หรื อ องค์ ประกอบของยารั กษาโรค ซึ่งหน่ว ยงาน INN ในแต่ละแห่ง นัน้
มีชื่อทางการที่เป็ นที่ร้ ูจกั ในทางสากล ทังนี
้ ้ เภสัชกรอาจจะนาใช้ ข้อมูลจากหน่วยงาน INN ในท้ องที่นนๆ
ั ้ เพื่อระบุถึงยารักษาโรค
ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ ยารักษาโรคนันขึ
้ ้นอยู่กบั กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ ยารักษาโรคในท้ องที่นนๆ
ั ้ ด้ วย และบริ ษัทฯ ขอย ้า
อี ก ครั ง้ ว่า ข้ อ ความที่ ป รากฎบนการบริ ก าร/สิน ค้ า นี อ้ าจจะไม่ถี่ ถ้ ว น แต่เ ป็ นไปเพื่ อ เป็ นแนวทางในการให้ ข้ อ มูลเท่า นัน้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ และการบริ การ/สินค้ า รวมทัง้ เนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ การ/สินค้ า และการบริ การผ่านการบริ การ/สินค้ า
อย่างใดๆ ไม่ถือว่าเป็ นการให้ คาแนะนาหรื อการใดๆ ที่คล้ ายคลึงกัน และบริ ษัทฯ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไม่มีความรับผิดชอบ
เกี่ ยวกับ ความถูก ต้ องของข้ อมูลที่ใ ห้ หรื อแสดงโดยการบริ การ/สินค้ า อย่างใดๆ และไม่ถือว่าเป็ นไปเพื่ อการให้ การรั กษา
ทางการแพทย์ หรื อการให้ คาแนะนาใดๆ โดยแพทย์ทงสิ
ั ้ ้น
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ทรัพย์ สินทางปั ญญา และลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งแก่ท่านว่า ข้ อความ ภาพ เสียง เนื ้อหา เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายบริ การ ชื่อทางการค้ า วิธีการนาเสนอ
และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเอกสาร การบริ การ/สินค้ า การบริ การ รวมถึงการบริ การ/สินค้ าและสิทธิทงหมดที
ั้
่เกี่ยวเนื่อง
กับการบริ การ/สินค้ าเป็ นสิทธิของบริ ษัทฯ โดยชอบด้ วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวเท่านัน้ และถูกคุ้มครองและสงวนสิทธิภายใต้
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ า เครื่ องหมายการค้ า และสิทธิ บตั รประเทศไทย รวมถึง
สนธิสญ
ั ญาใดๆ ในทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากข้ อความ ภาพ เสียง เนื ้อหา เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายบริ การ
ชื่อทางการค้ า วิธีการนาเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนการบริ การ/สินค้ าที่ไม่ได้ ถกู จัดทาโดยบริ ษัทฯ หรื อเป็ นสิทธิ
ของบุคคลภายนอกใดๆ แล้ ว ก็ ยังคงอยู่ภายใต้ ความความคุ้มครองทางทรั พย์ สินปั ญญาและสงวนสิทธิ โดยของเจ้ าของ
ข้ อความนันๆ
้ ตามกรณี
ทังนี
้ ้ สิทธิบริ ษัทฯ นันยั
้ งครอบคลุมถึงรูปแบบ/ลักษณะของหน้ าจอ ข้ อความ การจัดวาง หรื อรวมถึงสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การ
บริ การ/สินค้ าอย่างทังสิ
้ ้น และท่านไม่สามารถทาซ ้า คัดลอก ดัดแปลง แสดง จาหน่าย ส่งต่อ หรื อนาส่งซึง่ “รูปแบบ (faming)”
ของเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์ การขาย การให้ ใช้ การก่อให้ เกิดงานใหม่ หรื อการใช้ ซงึ่ ข้ อความ เครื่ องหมายการค้ า หรื อโล
โก้ ไม่วา่ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าทุกครัง้ ก่อนการ
ดาเนินการอย่างใดๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
การแสดงซึ่งข้ อมูล การกู้คืนข้ อมูลโดยการบริ การ/สินค้ านี ้ หรื อข้ อมูลที่คิดค้ น หรื อรวบรวม ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม รวมถึง
การผนวก การเรี ยบเรี ยงให้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน หรื อการจัดหมวดหมู่ เว้ นแต่ มีการให้ ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดย
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ท่านให้ การตกลงว่าท่า นจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการวิศวกรรมย้ อนกลับ การแปลภาษาย้ อนกลับ (ในทาง
คอมพิวเตอร์ ) การทาซ ้า หรื อการกระทาใดๆ ที่เป็ นการเข้ าถึงซึ่ง แหล่งของรหัสข้ อมูล ความลับทางการค้ า หรื อทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของข้ อมูล เอกสาร หรื อเทคโนโลยีใดๆ รวมถึงการบริ การ/สินค้ า หรื อเนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ การ/สินค้ า หรื อข้ อมูลที่บรรจุ
ในการบริ การ/สินค้ านันด้
้ วย ซึง่ การกระทานันถื
้ อว่าเป็ นการรบกวน/ละเมิดสิทธิของบริ ษัทฯ และท่านอาจจะถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมายและบรรดาค่าเสียหายอย่างสิ ้นเชิง
การปฏิเสธซึ่งการรับประกัน
การบริ การ/สินค้ า นี ้ รวมถึงเนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ การ/สินค้ า และข้ อมูลที่ปรากฏในการบริ การ/สินค้ า (รวมถึงโปรแกรมการ
ใช้ งาน (applications) การบริ การ แผนที่ การให้ บริ การทางโทรศัพท์ ข้ อมูลการท่องเที่ยว การแปลข้ อมูล ข้ อมูลอ้ างอิงอื่น
(เช่น พจนานุกรมยารักษาโรค เบอร์ โทรฉุกเฉิน ข้ อมูลสถานพยาบาล) ข้ อมูลการบิน รายละเอียดกรมธรรม์และการเรี ยกร้ อง
ค่าสินไหมทดแทน ภาพ ข้ อความ หรื อการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และวิธีการในการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้ อมูลอื่นๆ
เป็ นไปเพื่อใช้ ในการอ้ างอิงเท่านัน้ โดยไม่มีเจตนาและไม่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อใช้ เกี่ยวกับการแนะนาใดๆ ในทางการแพทย์ และ
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ท่านจะต้ องรับความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวเนื่องด้ วยตัวของท่านเอง ทังนี
้ ้ การบริ การ/สินค้ า รวมถึงเนื ้อหาเกี่ยวกับการบริ การ/
สินค้ า ข้ อมูล และสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การบริ การ/สินค้ านันสามารถปรั
้
บปรุ งและเปลี่ยนแปลงได้ ทุกขณะโดยที่ไม่ต้องแจ้ ง
ท่านล่วงหน้ า และการบริ การ/สินค้ าจะให้ ข้อมูล ณ ช่วงเวลานันๆ
้ โดยบริ ษัทฯ จะไม่ให้ การรับประกันหรื อรับรอง (ทังโดยชั
้
ดแจ้ ง
หรื อปริ ยาย) ว่าข้ อมูลที่ได้ มานันสามารถน
้
าไปใช้ เพื่อทางการค้ า ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้ งาน ไม่มีการละเมิดสิทธิ ใดๆ
หรื อปราศจากซึง่ ไวรัสที่อาจจะทาให้ เกิดความเสียหายต่อระบบหรื อคอมพิวเตอร์ ใดๆ และบริ ษัทฯ จะไม่ให้ การรับรอง (ทังโดย
้
ชัดแจ้ งหรื อปริ ยาย) ว่าข้ อมูลที่ปรากฏในการบริ การ/สินค้ า หรื อโปรแกรมการใช้ งานใดๆ นัน้ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เชื่อถื อได้
หรื อสมบูรณ์ และบริ ษัทฯ ขอปฏิเสธในความรับผิดอันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรื อการไม่กระทาการใดๆ เกี่ยวกับสิง่ ที่กล่าว
มาข้ างต้ นอย่างสิ ้นเชิง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ก็ไม่สามารถรับรองได้ ว่า การบริ การ/สินค้ านันจะปราศจากการรวบกวน
้
ความผิดพลาด
เกี่ยวกับระบบของการบริ การ/สินค้ า การแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น หรื อทาให้ การบริ การ/สินค้ านันปราศจากไวรั
้
สที่อาจจะทาให้ เกิด
ความเสียหายต่อระบบหรื อคอมพิวเตอร์ ใดๆ ได้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ท่านได้ รับความคุ้มครองหรื อการยกเว้ นภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศใดๆ ที่ทาให้ การปฏิเสธความรับผิด การไม่ให้ การรับรองหรื อการรับประกัน (โดยชัดแจ้ งหรื อปริ ยาย) ข้ างต้ นไม่สามารถ
บังคับใช้ ได้ แล้ วนัน้ ท่านยอมรับว่าท่านสละสิทธิที่จะไม่ได้ รับความคุ้มครองนัน้ และไม่ใช้ ถือว่าเงื่อนไขฉบับนี ้ตกอยู่ภายใต้ การ
คุ้มครองหรื อข้ อยกเว้ นนันๆ
้
ข้ อจากัดความรับผิด
ภายใต้ สิทธิ ตามกฎหมาย บริ ษัทฯ ขอชี แ้ จงเกี่ยวกับข้ อจากัดในการรับผิดว่า ท่านจะต้ องให้ ความคุ้มครองและป้องกันไม่ให้
บริ ษัทฯ ถูกเรี ยกร้ องสิทธิ จากบุคคลภายนอกในบรรดาความรับผิดชอบ ความเสียหาย ค่าเสียหาย การบาดเจ็บ ค่าสินไหม
ทดแทน หรื อสิง่ ใดๆ ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน ไม่วา่ จากสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรื ออย่างใดๆ ที่เกิดจาก
เหตุโดยตรง โดยอ้ อม เหตุต่อเนื่อง ความรั บผิดในเชิ งลงโทษและเหตุพิเศษ รวมถึงความเสียหายหรื อลดลงซึ่งกาไร การ
เสียข้ อมูล ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ หรื อความเสียหายหรื อผลกระทบในทางการค้ าอย่างใดๆ ที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการใช้ งาน
การไม่สามารถใช้ งาน การเข้ าใช้ การไม่สามารถเข้ าใช้ ซึ่ง การบริ การ/สินค้ าหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริ การ/สินค้ า รวมถึง
ข้ อมูลใดๆ สิ่งใดที่เชื่อมโยงถึง การบริ การ/สินค้ าหรื อข้ อมูลนันๆ
้ รวมถึง ความล้ มเหลว การไม่สามารถใช้ งาน ความผิดพลาด
ใดๆ ที่เกิดขึ ้นเนื่องจากความประมาท และการไม่ร้ ูของบริ ษัทฯ ในกรณีที่บคุ คลใดๆ ได้ รับความคุ้มครองหรื อการยกเว้ นภายใต้
กฎหมายของประเทศใดๆ ที่ทาให้ การจากัดความรับผิดข้ างต้ นของท่านไม่สามารถบังคับใช้ ได้ แล้ วนัน้ ท่านตกลงที่จะให้ ความ
รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 10 เหรี ยญสหรัฐต่อครัง้ ไม่ว่าความรับ ผิดจะเกิดจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่ งครัด
หรื ออย่างใดๆ ตามกรณี
การเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเวบไซต์ อ้างอิง
เพื่อความสะดวกของท่านบรรดา การเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเวบไซต์อ้างอิงที่นามาใช้ ในการบริ การ/สินค้ า นี ้
บริ ษัทฯ อาจจะนามาจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นที่รับรู้ เป็ นการทัว่ ไปจากเวบไซต์ของบุคคลภายนอกนันๆ
้ (top level domain
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name) อย่างไรก็ ตามข้ อความ และข้ อมูลของบุคคลภายนอกนันๆ
้ จะไม่มีการตรวจสอบ หรื อวิเคราะห์ก่อนจากบริ ษัทฯ
และบริ ษัทฯ จะไม่การรับรองในบรรดาความครบถ้ วน ถูกต้ อง เชื่อถือได้ หรื อครบถ้ วนสมบูรณ์ในบรรดาข้ อมูลของการเชื่อมโยง
หลายมิติ (hyperlink) และเวบไซต์อ้างอิงนันๆ
้ และปฏิเสธความรับผิดที่เกิดขึ ้น และ/หรื อที่เกี่ยวเนื่องกับการข้ างต้ นอย่างสิ ้นเชิง
ในการเข้ าใช้ ซึ่ง การบริ การ/สินค้ า นี ้ ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และเข้ าผูกพันซึ่งข้ อกาหนด หรื อนโยบายที่มีผลบังคับใช้
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้ าใช้ ซงึ่ การเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเวบไซต์อ้างอิงนันๆ
้ ด้ วย
สิทธิส่วนบุคคล
เอ ดับเบิลยู พี เชื่อว่า ข้ อมูลเฉพาะใดๆ ที่เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล จะต้ องได้ รับการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม และบริ ษัทฯ
ให้ คารับรองว่าจะให้ ความคุ้มครองในข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลความลับของท่าน โดยบริ ษัทฯ จะให้ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การรักษาไว้ ซึ่งความเป็ นส่วนตัวและป้องกันข้ อมูลด้ วยความระมัดระวังอย่างสูงที่สดุ โดยบริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิรายละเอียดการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามประกาศเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลที่กาหนดได้ จดั ให้ มีขึ ้น ซึ่งสาหรับ การบริ การ/สินค้ านี ้ประกาศ
เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลจะครอบคลุมเฉพาะข้ อมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับท่าน หรื อข้ อมูลที่ให้ ท่านได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อข้ อมูลที่
บริ ษัทฯ ได้ ร้องขอมาจากท่านเพื่อใช้ สาหรับการบริ การ/สินค้ านี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เวบไซต์ใดๆ ได้ มีการอ้ างอิงไว้ ในประกาศ
เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล (ถ้ ามี) ให้ หมายความรวมถึง การบริ การ/สินค้ า นี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ ประกาศเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้
สามารถทาการปรั บปรุ งและเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริ ษัทฯ โดยที่ไม่ต้องแจ้ งท่านล่วงหน้ า ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีการปรับปรุ งหรื อ
เปลีย่ นแปลงซึง่ ประกาศเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลแล้ ว และท่านยังคงใช้ งานการบริ การ/สินค้ าต่อไปให้ ถือว่า ท่านตกลงยอมรั บ
และผูกพันซึง่ การปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงนันด้
้ วย ดังนัน้ ขอให้ ท่านดาเนินการตรวจสอบข้ อกาหนดและเงื่อนไขของประกาศ
เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่าเสมอ และหากท่านไม่ยอมรับบริ ษัทฯ ถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้ การบริ การ/สินค้ าต่อไป
สาหรับการใช้ งานในการบริ การ/สินค้ า ท่านตกลงที่จะให้ บริ ษัทฯ ทาการรวบรวมข้ อมูล และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่
กาหนดไว้ ในเงื่อนไขฉบับนี ้และตามที่กาหนดไว้ ในประกาศเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะทาการรวบรวมข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่านเพื่อการส่งข้ อความหรื อการบริ การผ่านการบริ การ/สินค้ า หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กาหนดในเงื่อนไข
ฉบับนี ้ หรื อตามความจาเป็ นเท่านัน้ ทังนี
้ ้ รวมถึงการให้ ข้อมูลของท่านแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ หรื อผู้ให้ การบริ การ
ภายนอก แต่ภายใต้ วัตถุประสงค์ เกี่ ยวกับการใช้ งาน หรื อการบริ การที่ท่านร้ องขอผ่านมาทางการบริ การ/สินค้ า หรื อการ
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น หรื อการตอบข้ อซักถามให้ แก่ท่าน หรื อเมื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ หรื อผู้ให้ การบริ การภายนอก
ถูกตังค
้ าถามถึงเท่านัน้
ดังนัน้ เกี่ยวเนื่องกับการบริ การ/สินค้ า นี ้ บริ ษัทฯ จะนาข้ อมูลของท่านที่รวบรวมมา แล้ วนามาบรรจุลงในการบริ การ/สินค้ า
เพื่อให้ ท่านสามารถใช้ การบริ การ/สินค้ า และข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องได้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ อาจจะต้ องใช้ ข้อมูลที่ถูกเก็ บไว้ ใ นระบบ
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(cookies) (ข้ อความที่ปรากฏในโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของท่าน) เพื่อในการนี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้ บริ ษัทฯ ใช้ ข้อมูลที่
ถูกเก็บไว้ ในระบบนันโดยการปิ
้
ดระบบการใช้ ในเบราว์เซอร์ (browser) ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านต้ องระลึกว่าการปิ ดระบบเพื่อใช้
ข้ อมูลที่ถกู เก็บไว้ ในระบบนัน้ อาจจะส่งผลต่อข้ อความ หรื อการโปรมแกรมการใช้ งานของการบริ การ/สินค้ าได้ โดยการรวบรวม
ข้ อมูลนัน้ ครอบคลุมถึงชื่อสกุล อีเมล์ เลขกรมธรรม์ประกันภัย พิกดั การค้ นหา ข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื อข่าย
ผู้ให้ การบริ การสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบการปฏิบตั ิการและประเภทด้ วย ดังนัน้ การรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้
เป็ นไปเพื่อทาให้ ท่านสามารถใช้ งานการบริ การ/สินค้ า และสามารถเข้ าถึงข้ อความและการบริ การของการบริ การ/สินค้ า ได้
นัน่ เอง
นอกเหนือจากนี ้ บริ ษัทฯ จะใช้ ระบบของกูเกิล้ (Google) หรื อเครื่ องมือด้ านเทคโนโลยีที่ถกู คิดค้ นโดยกูเกิ ้ล (Inc.’s Google
Analytics and FollowAnalytics, Inc.’s FollowAnalytics software and services) ที่ช่วยให้ เจ้ าของเวบไซต์สามารถเก็บ
ข้ อมูลของผู้เข้ าเยี่ยมชมเวบไซต์หรื อการใช้ ข้อมูลของบุคคลนันๆ
้ ผ่านเวบไซต์ด้วย โดยการใช้ เครื่ องนี ้เป็ นไปเพื่อการควบคุม
ผู้ใช้ งานในการบริ การ/สินค้ า หรื อการจัดทารายงานของบริ ษัทฯ เพื่อนาไปใช้ ในทางการค้ าของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เท่ า นัน้ เช่ น เพื่ อ การพัฒ นาการใช้ ง านที่ ท่ า นจะได้ รั บ จากบริ ษั ท ฯ การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาซึ่ ง การบริ ก าร/สิ น ค้ า และ
ส่วนประกอบใดๆ หรื อวัตถุประสงค์ ที่กาหนดในเงื่ อนไขฉบับนี ้ และเพื่อการใช้ งานในการบริ การ/สินค้ า ท่านตกลงที่จะใช้
เครื่ องมือนี ้ด้ วย โดยท่านสามารถศึกษานโยบายเกี่ยวกับการใช้ งานซึ่งเครื่ องมือนี ้ได้ ซึ่งนโยบายนี ้อาจจะมีการปรับปรุ งและ
เปลีย่ นแปลงโดยกูเกิ ้ลโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
เขตอานาจศาล และกฎหมายที่บังคับใช้
เงื่อนไขฉบับนี ้ถูกจัดทาขึ ้นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ และให้ ถือว่าฉบับภาษาไทยนันถู
้ กนามาใช้
และให้ ถือว่ากฎหมายที่มีผลบังคับใช้ กบั เงื่อนไขฉบับนี ้คือกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่พิจารณาถึงหลักการขัดกัน
แห่งกฎหมายแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ ท่านตกลงว่าการดาเนินคดีทางด้ านกฎหมาย การฟ้ องร้ อง หรื อการใช้ สทิ ธิอย่างใดๆ ที่เกี่ย วเนื่อง
กับเงื่อนไขฉบับนี ้ หรื อการใช้ การบริ การ/สินค้ านี ้ (หรื อการไม่สามารถใช้ สิทธิอย่างใดๆ) หรื อส่วนเกี่ยวเนื่องใดๆ ให้ อยู่ภายใต้
เขตอานาจการพิจารณาของศาลไทย
ทังนี
้ ้ ท่านอยู่ภายใต้ การบังคับของเขตอานาจศาลนันอย่
้ างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในการที่เกี่ยวเนื่องกั บการดาเนินคดีทาง
ด้ านกฎหมาย การฟ้ องร้ อง หรื อการใช้ สทิ ธิอย่างใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขฉบับนี ้ หรื อการใช้ การบริ การ/สินค้ านี ้
ในกรณีที่ข้อกาหนด เนื ้อหาของเงื่อนไขฉบับนี ้ ถูกพิจารณาโดยศาลว่าไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ถกู กฎหมาย หรื อไม่สามารถบังคับได้
ท่านตกลงว่าจะกระทาการขันต
้ ่าเพื่อให้ ข้อกาหนด หรื อ เนื ้อหานันสามารถปฏิ
้
บตั ิต่อไปได้ และให้ ถือว่าข้ อกาหนดและเนื ้อหา
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นันยั
้ งคงมีผลตามเงื่อนไขนี ้ ทังนี
้ ้ การสิ ้นผลซึ่งข้ อกาหนดและเนื ้อหานัน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อข้ อกาหนดและเนื ้อหาในส่วนอื่นๆ
แต่อย่างใด
ผลิตภัณฑ์นี ้อยูภ่ ายใต้ กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนัน้ การใช้ งานซึง่ การบริ การ/สินค้ านี ้ ท่านจะต้ องใช้ ซอฟแวร์ ของการ
บริ การ/สินค้ าภายใต้ กฎหมาย เหมาะสม และสอดคล้ องกับเงื่อนไขฉบับนี ้เท่านัน้ ท่านจะต้ องไม่ใช้ หรื อส่งออก หรื อส่งออกซ ้า
ซึ่งการบริ การ/สินค้ า เว้ นแต่ จะได้ รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายใต้ กฎ ระเบียบ กฎหมายของไทยแล้ วเท่านัน้
โดยเฉพาะท่านจะต้ องไม่ใช้ หรื อส่งออก หรื อส่งออกซ ้าซึ่ง การบริ การ/สินค้ า (ไปในชาติ หรื อถิ่นอาศัย) ไปสูป่ ระเทศใดๆ ก่อน
ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัทฯ ดังนัน้ ภายใต้ การใช้ ผลิตภัณฑ์นี ้ ท่านให้ การรับรองและรับประกันว่าท่าน
ไม่อยู่ใน หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุม หรื อเป็ นผู้มีสญ
ั ชาติ หรื อมีถิ่นอาศัยของประเทศใดๆ ที่ไม่อนุญาตให้ ใช้ หรื อส่งออก หรื อ
ส่งออกซ ้าซึง่ การบริ การ/สินค้ า
ท่านรับทราบ และตกลงว่า ผู้จดั จาหน่ายการบริ การ/สินค้ านี ้อาจจะเป็ นบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นบุคคลที่อาจจะได้ รับสิทธิตาม
เงื่อนไขฉบับนี ้ด้ วย หากท่านได้ ยอมรับซึ่งข้ อกาหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขฉบับนี ้แล้ ว โดยผู้จัดจาหน่ายการบริ การ/สินค้ า
ภายนอกนันจะมี
้
สิทธิ (และให้ ถือว่ายินยอมรับสิทธิ) เพื่อให้ เงื่อนไขฉบับนี ้สามารถบังคับใช้ ได้ ในฐานะผู้ได้ รั บสิทธิ ประโยชน์
ตามเงื่อนไขนี ้ด้ วย
ทังนี
้ ้ หัวข้ อที่นามาใช้ ในเงื่อนไขฉบับนี ้ มีไว้ เพื่อความสะดวกเท่านัน้ และไม่ถือว่าส่งผลกระทบต่อการตีความซึ่งเงื่อนไขฉบับนี ้
แต่อย่างใด
แผนความคุ้มครอง และเกี่ยวกับบริษัทฯ
แผนการรับประกันภัยนันอยู
้ ่ภายใต้ เงื่อนไข ข้ อกาหนด และข้ อยกเว้ น ซึ่งแผนการรับประกันภัยนันให้
้ ความคุ้มครองแก่บคุ คล
ทุกสัญชาติ เพื่อให้ ทา่ นสามารถได้ รับความคุ้มครองภายใต้ รายละเอียดการรับประกันอย่างครบถ้ วน ท่านควรดาเนินการศึกษา
จากจดหมายการยืนยันให้ ความคุ้มครอง หรื อกรมธรรม์ประกันภัย (ตามกรณี) เอ ดับเบิลยู พี เป็ นผู้รับมีสิทธิในการผลิตและ
เป็ นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับแผนความคุ้มครอง ซึ่งบริ ษัทฯ นันเป็
้ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกลุม่ บริ ษัท อลิอนั ซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ ท
เนอร์ ส (Allianz Worldwide Partners) และท่านจะไม่ได้ รับสิทธิพิเศษจากการที่บริ ษัทฯ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกลุม่ บริ ษัท
อลิอนั ซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ ทเนอร์ ส (Allianz Worldwide Partners) ไม่วา่ ในกรณีใด
เมื่อท่านได้ ทาการกดปุ่ มบนการบริ การ/สินค้ า หรื อช่องทางการซื ้อแผนความคุ้มครองประกันภัยใดๆ จากบริ ษัทฯ ถือว่าท่านนัน้
ประสงค์ที่จะได้ รับความคุ้มครองในฐานะผู้เอาประกันภัย การร้ องขอความคุ้มครองนี ้ให้ ถือว่าถูกร้ องขอจากท่านไปยังผู้รับ
ประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยอาจจะปฏิเสธ หรื อตอบรับการร้ องขอจากท่าน หรื อความคุ้มครองของท่านอาจจะไร้ ผลหรื อโมฆะ
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และถือเสมือนว่าไม่มีผลบังคับใช้ ได้ ถ้ าคุณสมบัติของท่านไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่จะให้ การรับประกันภัยได้ ทังนี
้ ้
รวมถึงข้ อเท็จจริ งใดๆ ที่หากให้ การรับประกัน ให้ ประโยชน์ หรื อการบริ การใดๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย หรื อการดาเนิน
ธุรกิจแล้ วจะก่อให้ เกิด (1) การผิด/ฝ่ าฝื นระเบียบหรื อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการกีดกันทางการค้ า การห้ ามส่งออก
หรื อการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจ หรื อ (2) อยู่ภายใต้ เงื่อนไขของการกีดกันทางการค้ า การห้ ามส่งออก หรื อการคว่าบาตรทาง
เศรษฐกิจของกลุม่ บริ ษัท อลิอนั ซ์ เวิร์ลไวด์ พาร์ ทเนอร์ ส (Allianz Worldwide Partners)
ข้ อพึงระวัง
แผนความคุ้มครองประกันภัยประกอบไปด้ วย สิทธิประโยชน์ของการเอาประกันภัย (ซึง่ อาจจะรวมถึงการทุพพลภาพ และ/หรื อ
การรับประกันสุขภาพ) ที่ครอบคลุมในระหว่างการเดินทาง ทังนี
้ ้ แผนความคุ้มครองนี ้อาจจะซ ้าซ้ อนกับการประกันภัยที่ท่านมี
อยู่จากการประกันภัยเกี่ยวกับยานยนต์ บ้ าน บ้ านเช่า สุขภาพ ชีวิต ความรับผิดส่ วนบุคคล หรื อประกันภัยอื่นๆ หรื อความ
คุ้มครองประเภทอื่นๆ ซึ่งมีข้อจากัดที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ท่านดาเนินการศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยของแผน
ความคุ้มครองนี ้ควบคูไ่ ปกับประกันภัยอื่นๆ ที่ทา่ นมีอยู่ ทังนี
้ ้ การประกันตามแผนความคุ้มครองนี ้ไม่ได้ เป็ นการชักชวนให้ ท่าน
ซื ้อการบริ การ/สินค้ า ผลิตภัณฑ์ หรื อการบริ การใดๆ และท่านพึงระลึกเสมอว่าบุคคลที่ขายการบริ การ/สินค้ า หรื อผู้ประกอบ
ธุรกิ จอาจจะให้ การอธิ บ ายเบื อ้ งต้ น เกี่ ยวกับ แผนความคุ้มครองประกันภัย อย่างไรก็ ตาม บุคคลเหล่านัน้ ไม่ใช่บุคคลที่ มี
คุณสมบัติและได้ รับอนุญาตเพื่อขายแผนความคุ้มครองประกันภัย หรื อตอบคาถามเกี่ยวกับกรมธรรม์ ประกันภัย หรื อว่า
เปรี ยบเทียบสิทธิประโยชน์ของแผนความคุ้มครองประกันภัยนี ้กับประกันภัยที่ทา่ นมีอยูแ่ ต่อย่างใด
เงื่อนไขนี ้ปรับปรุงล่าสุด และมีผลบังคับใช้ เมื่อ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
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