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ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้ งำนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
ของบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สำขำประเทศไทย
ปรับปรุงครัง้ ล่ำสุด เมื่อ 23 มีนำคม 2565
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้งำนนี ้ ใช้บังคับระหว่ำงบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สำขำประเทศไทย และ
ผู้ใช้งำน โดยผู้ใช้งำนได้อ่ำนและเข้ำใจข้อกำหนดและเงือ่ นไขในกำรใช้งำนเป็นอย่ำงดีแล้ว จึงได้เข้ำใช้งำนและประสงค์ทจี่ ะ
ใช้บริกำรจำกเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นนี ้ต่อไป
คำนิยำม
“ข้อตกลง” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมำยถึง ข้อกำหนดและเงือ่ นไขในกำรใช้งำนนี ้
“บริษัท” หมำยถึง บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สำขำประเทศไทย
“เว็บไซต์” หมำยถึง เว็บไซต์ของบริษัท
“แอพพลิเคชั่น” หมำยถึง แอพพลิเคชั่นของบริษัท
“ผู้ใช้งำน” หมำยถึง ท่ำนผู้ซึ่งเข้ำเยี่ยมชมหรือใช้งำนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่น
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้งำนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่น
•
บริษัทและกลุ่มบริษัท MS&AD เป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ สัญลักษณ์ เครื่องหมำยบริกำร และชื่อทำงกำรค้ำ
ที่ปรำกฏอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นนี บริ
้ ษัทและกลุ่มบริษทั MS&AD ไม่อนุญำตหรือยินยอมให้มีกำรใช้
เครื่องหมำยกำรค้ำ สัญลักษณ์ เครื่องหมำยบริกำร และชื่อทำงกำรค้ำ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์
อักษรล่วงหน้ำจำกบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท MS&AD แล้วแต่กรณี
•
บริษัทและกลุ่มบริษัท MS&AD เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทำงปัญญำในข้อมูล บทควำม รูปภำพ วีดีทศั น์
เสียง กรำฟฟิ ค โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้ำของเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชัน่ นี ้
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น ทั ้งนี ้ ห้ำมทำกำรดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สำมำรถนำมำใช้ง ำนได้ ถ่ำยโอน
ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั ้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ โดยมิได้รับ
ควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษทั
•
กำรเข้ำสู่เว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งำนจะต้องมีคอมพิวเตอร์ (Computer) โทรศัพท์สมำร์ทโฟน (Smart
Phone) แทบเล็ท (Tablet) หรืออุปกรณ์สื่อสำรเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/หรือ
กำรสื่อสำรทุกชนิดต้องมีและติดตั ้งซอฟแวร์ป้องกันไวรัสหรือโทรจันที่เหมำะสม บริษัทไม่มีควำมรับผิดในกรณีที่
ควำมสูญเสียหรือเสียหำยของผู้ใช้งำนเกิดจำกหรือสืบเนื่องมำจำกสำเหตุของอินเทอร์เน็ต ไวรัส โทรจัน หรือกำร
ทำงำนของสิ่งอื่นใดทีม่ ิได้เกิดจำกกำรให้บริกำรของบริษั ท
•
บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลลับทั ้งหมดที่ผู้ใช้งำนได้ใช้งำนหรือได้ให้ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่น และ
จะแบ่งปันข้อมูลลับกับผู้ที่จำเป็นต้องทรำบเท่ำที่จำเป็นตำมวัตถุป ระสงค์ของกำรบริกำรในเว็ บไซต์และ/ห รื อ
แอพพลิเคชั่นนี บริ
้ ษัทจะไม่เปิดเผยไปยังบุคคลภำยนอกโดยมิได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้งำนก่อน เว้นแต่เป็นไป
ตำมกฎหมำย คำสั่งของหน่วยงำนรำชกำร ศำล หรือเจ้ำหน้ำที่ทมี่ ีอำนำจตำมกฎหมำย
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ผู้ใช้งำนไม่ควรละทิ ้งคอมพิวเตอร์ (Computer) โทรศัพท์สมำร์ทโฟน (Smart Phone) แทบเล็ท (Tablet) หรือ
อุปกรณ์สื่อสำรใดๆ ในระหว่ำงใช้งำนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่น
บริษัทจะไม่รับผิดในควำมสูญเสียหรือเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกหรือสืบเนื่องมำจำกกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์และ/
หรือแอพพลิเคชั่น
กำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่น หำกผู้ใช้งำนมีกำรใส่รหัสผู้ใช้งำน (User ID) และ/หรือ รหัสผ่ำน
(Password) อย่ำงถูกต้อง ตำมที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้ถือว่ำเป็นกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนเอง บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อควำมสูญเสียหรือเสียหำยใดๆ
กำรใช้ข้อมูลหรือเนื ้อหำใดๆ ของผู้ใช้งำนบนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นเป็นควำมเสี่ยงและควำมรับผิดชอบ
ของผู้ใช้งำนเอง
ผู้ใช้งำนจะต้องเก็บรักษำรหัสผู้ใช้งำน (User ID) และ/หรือ รหัสผ่ำน (Password) ไว้เป็นควำมลับเฉพำะตัวของ
ผู้ใช้งำนเท่ำนั ้น กรณีเกิดกำรสูญหำยหรือลืม ผู้ใช้งำนติดต่อบริษัทโดยตรงต่อไป
บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับควำมสูญเสีย เสียหำย ขัดข้อง ล่ำช้ำ หรือสิ่งอื่นใด อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
ใดๆที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท
ผู้ใช้งำนรับรองว่ำ ข้อมูลทั ้งหมดที่ได้ให้แก่บริษัทบนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นเป็นควำมจริง ถูกต้อง และ
สมบูรณ์ และผู้ใช้งำนจะแจ้งให้บริษัททรำบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรนำเสนอบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ข้อควำม หรือเนื ้อหำ
บนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชัน่ โดยมิตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองควำมถูกต้อง สมบูรณ์ ควำมเชือ่ ถือได้ของข้อมูลจำกเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชัน่
อื่นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษทั
ข้อควำมต่ำงๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้งำนฉบับนี ้จะปรับใช้เท่ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย หำกข้อควำมใด
ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตำมกฎหมำย ควำมสมบูรณ์ของข้อควำมอื่นที่เหลือ ให้ถือว่ำไม่ได้รับผลกระทบ
หรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้งำนฉบับนี ้จะใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย หำกมีข้อพิพำท บริษัทและ
ผู้ใช้งำนตกลงจะใช้เขตอำนำจศำลไทย
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