สั ญญาขอเปิ ดใช้ บริการ Online
วันที่….......เดือน.........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า (นาย,นางสาว,นาง)........................................................................นามสกุล.............................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ(Mr./Miss/Mrs.)..............................................................................Surname.............................................................................
ในฐานะตัวแทนหรื อนายหน้า บริ ษทั อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน) ขอตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในการ
สมัครใช้บริ การ Online ของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าจะใช้รหัสผ่าน (Password) ด้วยตัวเองและเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ จะไม่เปิ ดเผยให้คนอื่นทราบหรื อเข้าถึงรหัสผ่าน
(Password) นี้ได้ หากข้าพเจ้ายินยอมหรื ออนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้หรื อกระทาด้วยประการใดๆในการใช้รหัสผูใ้ ช้ (Login Account)และนา
รหัสผ่าน (Password)เข้าไปใช้บริ หาร Online ของข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้
กระทาด้วยตัวเองทุกประการและจะไม่มีขอ้ โต้แย้งหรื อข้อต่อสูใ้ ดๆกับบริ ษทั
2. ข้าพเจ้าจะไม่ปฎิเสธความรับผิดชอบอย่างใดๆกับบริ ษทั จากกรณี ตรวจสอบพบว่า การมีผลผูกพันและการบังคับใช้ หรื อต้อง
ปฎิบตั ิตามกฎหมายของข้อความใด รหัสของตัวแทน/นายหน้า เพราะข้อความนั้นๆอยูใ่ นรู ปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3. ในกรณี ที่ น ายหน้า /ตัว แทน ที่ ไ ด้รั บ รหัส จากบริ ษ ัท ไปแล้ว นั้น ข้า พเจ้า ตกลงยิน ยอมและยอมรั บ ว่า รหัส ดัง กล่ า วนั้น
เปรี ยบเสมือนข้อมูลสาหรับสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ของข้าพเจ้าที่ใช้ในการระบุตวั ตนของข้าพเจ้าได้ ในกรณี ที่ มีรหัสของข้าพเจ้าได้
ปรากฎอยูใ่ นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรื อเป็ นผูอ้ อกเอกสารต่างๆด้วยตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นการกระทา
โดยตนเอง หรื อบุคคลที่ขา้ พเจ้าได้มอบหมาย รวมทั้งสิ่ งพิมพ์ออกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรหัสของข้าพเจ้าปรากฎอยูน่ ้ นั ด้วย
4. บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการกระทาใดๆของข้าพเจ้าอันเกิดจากการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย
หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ความจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อ เช่น การฉ้อโกง การถูกเปิ ดเผย หรื อได้รับไปซึ่ งรหัสผ่าน ไม่วา่
จะเกิดจากการถูกหลอกลวง การปกปิ ดข้อเท็จจริ งต่างๆเพื่อให้ได้ไป หรื อการหลอกลวงผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนในสายงาน
5. บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อการส่ งข้อมูลผิดพลาด ความล้มเหลวจากการให้บริ การของระบบ การลบข้อมูล รวมถึงการกระทาหรื อ
เหตุใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าหรื อบุคคลที่ขา้ พเจ้ามอบหมายหรื อเครื่ องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของข้าพเจ้าและการเพิ่มเติมการให้บริ การ Online
ที่บริ ษทั จะกาหนดขึ้นให้อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของการให้บริ การนี้ เว้นแต่บริ ษทั จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
6. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก หรื อระงับการให้บริ การทั้งหมดหรื อบางส่ วนของบริ การ Online หากพบว่าข้อมูลของ
ข้าพเจ้าไม่ถูกต้องหรื อไม่ตรงต่อความจริ ง หรื อมีการแจ้งข้อมูลอันเป็ นเท็จ หรื อไม่ได้ทาการเข้ารหัสผูใ้ ช้( Login Account) นานกว่า 1
เดื อน หรื อ รหัสของข้าพเจ้าถูกระงับ ไม่ว่าจะเพราะด้วยการทุ จริ ต การดาเนิ นการแทน หรื อการเข้ารหัสมากเกิ นกว่าการทาธุ รกรรม
ตามปกติของการเป็ นตัวแทน/นายหน้า หรื อข้าพเจ้าได้ถูกยกเลิกการเป็ นตัวแทน/นายหน้าของบริ ษทั

ลงชื่อ ………….....….….…………… ตัวแทน/นายหน้า
( ………………………………… )
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7. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรื อ ระงับ ยกเลิก หรื อหยุดการให้บริ การชัว่ คราวหรื อถาวร ไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่วนของการให้บริ การ Online โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของการให้บริ การ
และไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า หรื อบุคคลอื่นจากการกระทาดังกล่าว
8. สิ ทธิ ของบริ ษทั การให้บริ การ Online การโฆษณา หรื อข้อความใด ๆ ที่เกิดจากให้บริ การ ตลอดจนซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการ
เชื่ อมต่อและอุปกรณ์ การให้บริ การทุ กชนิ ดถือว่าเป็ นงานอันมี ลิขสิ ทธิ์ และได้รับความคุ ม้ ครองภายใต้กฎหมายทรั พย์สินทางปั ญญา
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอเล็กทรอนิ กส์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็ นข้อมูลความลับของ
บริ ษทั ห้ามทาการแก้ไขเปลี่ ยนแปลง ทาซ้ า หรื อดัดแปลง ให้เช่ า ให้เช่ าซื้ อ ขาย เสนอขาย หรื อกระทาการใด ๆ เกี่ ยวกับข้อมู ล
ซอฟแวร์ หรื อ อุปกรณ์ดงั กล่าวไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน และไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั หากมี
การฝ่ าฝื นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายนั้น ๆ และข้าพเจ้าจะต้องไม่ทาการเข้าสู่ บริ การ Online ของบริ ษทั โดยช่องทางอื่นนอกจากที่
บริ ษทั กาหนดไว้เท่านั้น
9. บริ ษทั จะบอกกล่าวใด ๆ ถึงข้าพเจ้าได้โดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็คโทรนิค(อีเมลล์)หรื อทางจดหมายไปรษณี ยห์ รื อแจ้งให้ทราบ
ทางโทรศัพท์ ตามที่อยูท่ ี่ขา้ พเจ้าได้แจ้งไว้กบั บริ ษทั และถือว่าเป็ นการแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบโดยถูกต้องแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ น
การติดต่อข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อส่งทางไปรษณี ย ์ ลงทะเบียนตอบรับให้แก่บริ ษทั ทราบ โดยตัวแทนจะปฎิเสธความมีผล
ผูกพันและการบังคับใช้ตามกฎหมายข้อความใดๆ โดยอ้างว่าข้อความดังกล่าวนั้นเป็ นข้อมูลของอิเล็กทรอนิ กส์ไม่ได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอเล็กทรอนิกส์
10. สัญญาขอใช้บริ การ Online นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญาที่ขา้ พเจ้าได้สมัครเป็ นตัวแทนหรื อนายหน้าไว้กบั บริ ษทั และในวันนี้
ข้าพเจ้าได้รับรหัสผ่าน (Password) จากบริ ษทั ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไข ข้อกาหนดต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วและ เพื่อเป็ นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.......................................................ตัวแทน/นายหน้า

ลงชื่อ.................................................บริ ษทั

(.......................................................)

(....................................................)

ลงชื่อ.........................................................พยาน

ลงชื่อ..................................................พยาน

(.......................................................)

(....................................................)
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