ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการ (term of use)

การใช ้เว็ บไซต ์นี ท่านจะต้องยอมรบั ขอ้ ตกลงและเงือนไขการใช ้บริการทีบริษท
ั กํา หนด โปรดหยุดใช ้เว็ บไซต ์นี หากท่า นไม่
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อตกลงหรือเงือนไขการใช ้บริการดังกล่าวได ้ เนื องจากการใช ้หรือดูข ้อมูลใดๆทีปรากฎในเว็ บไซต ์นี ถือว่า
ท่านได ้ตกลงผูกพันตามข ้อตกลงและเงือนไขการใช ้บริการดังต่อไปนี ซึงมีผลบังคับตามกฎหมายแล ้ว

ทร ัพย ์สินทางปั ญญา
บริษท
ั อลิอน
ั ซ ์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษท
ั ”) เป็ นเจ ้าของทร ัพย ์สินทางปัญญาทุกประเภทในข ้อมูลทังหมด ทีปรากฎ
ในเว็ บไซต ์นี ไม่ว่าจะเป็ น ลิขสิทธิ เครืองหมายการค ้า เครืองหมายบริการ ชือทางการค ้า หรือสิทธิในทรพ
ั ย ์สินทางปั ญญาอืน
ใด เว ้นแต่จะมีการระบุไวเ้ ป็ นอย่างอืนโดยชดั เจน การคัดลอก ถ่ายโอน ทาสาเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช ้ข ้อมูลดังกล่าว ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ งเพือวัต ถุประสงค ์ในทางการค า้ หรือวัตถุประสงค ์อืนนอกเหนื อจากการใช ้เป็ นขอ้ มู ล ในการพิจารณาการ
ตัดสินใจใช ้บริการของบริษท
ั โดยไม่ ได ้ร ับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบริษท
ั ก่อน ย่อมเป็ น การกระทาละเมิดสิทธิ
ในทร ัพย ์สินทางปัญญาของบริษท
ั
การใช้ขอ
้ มู ลและส่วนประกอบต่างๆ
ขอ้ มู ล และส่ว นประกอบต่า งๆ ทีปรากฎอยู่ในเว็ บไซต น์ ี มิได ม้ ีวต
ั ถุประสงคเ์ พือให ค้ าแนะนาอย่างผู เ้ ชียวชาญ ทังนี บริษท
ั ขอ
สงวนสิทธิในการปร ับปรุง เปลียนแปลงข ้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ทีปรากฎอยู่ในเว็บไซต ์นี ตลอดจนข ้อตกลงและเงือนไขการ
ใช ้บริการฉบับนี ได ้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต ้องแจ ้งใหท้ ่านทราบล่วงหน้า และเป็ นหน้าทีของท่านทีจะตอ้ งคอยตรวจสอบการ
ปร ับปรุงเปลียนแปลง

การเชือมโยงกับเว็บไซต ์อืน
เว็บไซต ์นี อาจมีการเชือมโยงกับเว็บไซต ์อืนๆ ซึงอยู่ภายใตก้ ารให ้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลทีสาม รวมถึงการเชือมโยง
เว็บไซต ์ทีให ้บริการดาวน์โหลดซอฟต ์แวร ์เพือวัตถุประสงค ์ในการให้ข ้อมูลและเพือความสะดวกของท่านเท่านัน บริษท
ั มิไดใ้ ห ้
การรบั รองหรือยืนยันความถูกต ้องในเนื อหาของเว็ บไซต ์เหล่านั น และมิได้ใ ห้การรบั รองหรือแนะนาขอ้ มูลในเว็ บไซต ์เหล่านั น
การทีท่านเข ้าเยียมชมหรือดาวน์โหลดข ้อมูลหรือซอฟต ์แวร ์บนเว็ บไซต ์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข ้อตกลงและเงือนไข การใช ้
บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต ์ทีเชือมโยงนั น และยอมร ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว บริษท
ั ไม่ตอ้ ง
ร ับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดขึนจากการดังกล่าวแต่อย่างใด
การไม่ร ับรองข้อมู ล
บริษ ัท ไม่ ร บั รองถึง ความถู ก ต อ้ งครบถ ว้ น ความทัน สมัย ความเหมาะสมกับ กาลเวลาและวัต ถุ ป ระสงค ์ การปราศจากไวร สั
คอมพิวเตอร ์ ความสามารถนาไปใช ้งานได ้ และความน่ าเชือถือของข ้อมูลใดๆ ทีปรากฎในเว็บไซต ์นี ทังนี เป็ นหน้าทีของท่าน
ในการพิจารณา วิเคราะห ์ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการใช ้ข ้อมูลในเว็บไซต ์นี ด ้วยตนเอง
ข้อจากัดความร ับผิด
บริษท
ั จะไม่ รบั ผิด ต่อบุค คลใดเพือความเสียหายใดๆ ไม่ว่า โดยตรง โดยอ้อม โดยพฤติก ารณ์พ เิ ศษ โดยบังเอิญ หรือ ความ
เสียหายทีเกียวเนื อง (รวมถึงและไม่จ ากัดเฉพาะการสูญเสียกาไร การล่าช ้า หรือหยุดชะงักทางธุรกิจ ไวรัสคอมพิวเตอร ์ การ
สูญเสีย ขอ้ มู ลโปรแกรม หรือข ้อมู ล อืนในระบบรบั ข ้อมูล ของท่า น) อันเกิดจากการใช ้หรือ การไม่ อ าจใช ้ขอ้ มู ล ทีปรากฎใน
เว็บไซต ์นี หรือเว็ บไซต ์ทีเชือมโยง ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ ง ทังนี บริษท
ั ไม่มีหน้าทีแจ ้งคาเตือนต่อท่าน แม้ว่าบริษท
ั จะได ้รบั แจ ้งว่า
อาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึนก็ตาม
นโยบายส่วนต ัว
บริษท
ั ตระหนักถึงความสําคัญของการเก็ บร ักษาข ้อมูล ส่วนตัวของท่าน โดยนาระบบการร ักษาความปลอดภัยทีมีมาตรฐานและ
เป็ นทีเชือถือได ้มาใช ้ในการเก็บร ักษาข ้อมูลส่วนตัวของท่าน ข ้อมู ลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกนาไปใช ้ในทางอืน เว ้นแต่เพือ การ
ปร ับปรุงบริการประกันภัยของบริษท
ั เท่านั น

กฎหมายทีใช้บงั ค ับ
การใช ้และการตีความขอ้ ตกลงและเงือนไขการใช ้บริการเว็ บไซต ์นี ใหเ้ ป็ นไปตามกฎหมายไทยทีมีผลบังคับใช ้อยู่ กรณี ทท่
ี าน
ใช ้เว็บไซต ์นี ในต่างประเทศ ท่านมีความร ับผิดชอบในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีบังคับใช ้ในประเทศนันด ้วย
ข้อตกลงอืนๆ
กรณี ทมี
ี การกาหนดขอ้ ตกลงและเงือนไขการใช ้บริการในหน้าทีอืนทีขัดแยง้ กับข ้อตกลงและเงือนไขการใช ้บริการนี ให ้ท่าน
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อตกลงและเงือนไขการใช ้บริการทีปรากฎในหน้าอืนนันก่อ น หากส่วนหนึ งส่วนใดในข ้อตกลงและเงือนไข การ
ใหบ้ ริการนี ไม่สมบูรณ์หรือใช ้บังคับไม่ไดต้ ามกฎหมาย ให ้ข ้อตกลงและเงือนไขการให ้บริการส่วนทีเหลือยังคงสมบูรณ์

