
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Global Care duy trì Website này như một dịch vụ cung cấp cho khách
hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc hợp tác kinh
doanh với Global Care (sau đây gọi là Bạn). Khi sử dụng Website này có nghĩa là Bạn đã chấp
nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này.

a) Sử dụng hợp pháp
Trang web dùng để cung cấp thông tin và tư vấn về các sản phẩm bảo hiểm, các Bạn có thể

sử dụng nó để đáp ứng khi có nhu cầu.
b) Sự tuân thủ

Global Care có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính
sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ.

c) Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và bất kỳ tài liệu sở hữu trí tuệ nào bao gồm nhưng không giới

hạn nội dung, logo, thương hiệu, chỉ dẫn, nhãn hiệu được giới thiệu trong Website (gọi tắt là Nội
dung) tại Website này thuộc sở hữu của Global Care. Global Care sẽ cho phép Bạn xem, tải về
khi nhận thấy yêu cầu của Bạn là hợp lý.

d) Bồi thường
Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Global Care hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hay bất

cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống
dưới đây:
– Vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách bảo mật; Sở hữu trí tuệ của Global
Care.
– Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây thiệt hại cho Global Care.
– Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh
hưởng/thiệt hại đến Global Care.

e) Chính sách bảo mật
Các thông tin khách hàng gửi, chuyển tải, truyền dẫn thông qua các kênh được giới thiệu

trong Website sẽ được bảo mật theo chính sách bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật về
thông tin, dữ liệu điện tử có liên quan và áp dụng theo Chính sách bảo mật của Global Care.

f) Sửa đổi Điều khoản sử dụng
Global Care có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình

mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc
nào tại Website này. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng trang web có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý
tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.


