
เงื่อนไขการใชบริการแจงเตือนทาง SMS

เงื่อนไขการบริการ
นโยบายนี้ (ตอไปนี้จะเรียกวา "เงื่อนไขการใชงาน”) กําหนดเงื่อนไขการใชงานและควบคุมการจัดหาและการใชบริการแจงเตือนทาง SMS (ตอไปนี้เรียกวา “บรกิาร”) โดย Admirals SC Ltd.

ในกรณีที่มีความไมสอดคลองกันระหวางขอกําหนดการใชงานเหลานี้และขอกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป ขอกําหนดการใชงานเหลานี้จะมีผลบังคับใชเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับบริการเทานั้น
คุณควรอานขอกําหนดการใชงานเหลานี้อยางรอบคอบเนื่องจากขอกําหนดเหลานี้จะควบคุมขอกําหนดและการใชบริการ หากคุณมีขอสงสัยใดๆ
เกี่ยวกับเงื่อนไขการใชงานเหลานี้คุณควรติดตอเราโดยใชรายละเอียดการติดตอในสวนที่ 9 ของเอกสารนี้
ในการลงทะเบียนสําหรับบริการคุณยืนยันวาคุณไดอานทําความเขาใจและยอมรับเงื่อนไขการใชงานเหลานี้

1. บททั่วไป
1.1 การใหบรกิารจะประกอบดวยการสงการแจงเตือนขอความ SMS (บริการขอความสั้น) รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายของคุณที่เปิดไวกับเรา (ตอไปนี้จะเป็นการแจงเตือนทาง SMS)
ไปยังหมายเลขโทรศัพทมือถือที่คุณไดลงทะเบียนกับเรา . บริการนี้เป็นโซลูชันดานไอทีอัตโนมัติเพื่อใหลูกคามีวิธีเพิ่มเติมในการรับขอมูลบัญชีผานขอความ SMS
สามารถดูรายละเอียดของบรกิารไดจากเว็บไซต  Admirals SC Ltd (www.admiralmarkets.com.sc) หรือติดตอเราโดยใชรายละเอียดการติดตอในสวนที่ 9 หรือที่สํานักงาน Admirals SC
Ltd ของเรา
1.2 ขอมูลใด ๆ และทั้งหมดที่ใหมาภายใตบริการนี้จะไมแทนที่เปลี่ยนแปลงหรือเสริมขอมูลในลักษณะใด ๆ (รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและการฝากเงิน)
ที่เราจัดเตรียมใหคุณตามขอตกลงของลูกคา (รวมถึงขอมูลที่ใหไวใน แพลตฟอรมการซื้อขาย) และจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการแจงขอมูลเพิ่มเติมเทานั้น ขอมูลที่ใหไวในการแจงเตือนทาง
SMS ยังไมสมบูรณและรวมทุกอยาง ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนขอมูลที่มีอยูบนแพลตฟอรมการซื้อขายจะถือวาถูกตอง ขอมูลที่ใหไวภายใตบริการนี้ไมมีนัยสําคัญทางกฎหมายใด ๆ
และจะไมถูกนํามาใชในการตัดสินใจซื้อขาย เราไมไดเป็นตัวแทนเกี่ยวกับความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ใหไวภายใตบริการ
1.3 เพื่อใหมีสิทธิ์รับการแจงเตือนทาง SMS คุณตองมีบัญชีซื้อขาย Admirals SC Ltd สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขายโปรดดูรายละเอียดการติดตอในสวนที่ 9
การแจงเตือนทาง SMS
จะใชไดเฉพาะในกรณีที่บัญชีของคุณไดรับอนุญาตอยางถูกตองและทํางานไดอยางถูกตองคุณไดลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณเพื่อใชบริการและไดยอมรับสิ่งเหลานี้แลว
เงื่อนไขการใชบริการ.
1.4 เราจะอนญุาตใหคุณลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท มือถือกับเราไดตลอดเวลา สิ่งนี้จะนําไปใชกับบัญชีซื้อขายทั้งหมดของคุณที่เปิดกับเรา หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจงเตือนทาง SMS
เกี่ยวกับบัญชีมากกวาหนึ่งบัญชีคุณจะถูกขอใหใชการอางอิงที่มีอักขระไมเกินหาตัวเพื่อแยกความแตกตางระหวางบัญชี
1.5 การแจงเตือนทาง SMS อาจถูกสงไปยังโทรศัพทมือถือที่ลงทะเบียนกับผูใหบริการเครือขายมือถือระหวางประเทศ
1.6 เมื่อลงทะเบียนใชบริการคุณยืนยันวาหมายเลขโทรศัพทมือถือและขอมูลอื่น ๆ ที่สงถึงเรานั้นถูกตองถูกตองและเป็นปัจจุบัน คุณทราบวาเราไมสามารถสงการแจงเตือนทาง SMS
ไปยังโทรศัพทพื้นฐานไปยังคอมพิวเตอรที่สามารถรับขอความหรือไปยังอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมรองรับการแจงเตือนทาง SMS

1.7 เราจะสงการแจงเตือนทาง SMS ใหคุณเพียงครั้งเดียว หากคุณลบการแจงเตือนทาง SMS จากโทรศัพท มือถือของคุณเราจะไมสามารถสงการแจงเตือนทาง SMS เดิมไดอีก
1.8 เราจะเริ่มสงการแจงเตือนทาง SMS ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการลงทะเบียนครั้งแรกสําหรับบริการ
1.9 คุณสามารถขอให เราระงับการแจงเตือนทาง SMS ของคุณชั่วคราวไดทุกเมื่อ คุณสามารถทําสิ่งนี้ทางออนไลนไดใน Dashboard
ของคุณโดยติดตอเราโดยใชรายละเอียดการติดตอในสวนที่ 9 หรือโทรศัพทไปที่สํานักงาน Admirals SC Ltd ของเรา
การระงับบริการจะมีผลกับบัญชีทั้งหมดของคุณยกเวนในกรณีที่คุณระบุบัญชีที่ใชการระงับ การแจงเตือนทาง SMS จะหยุดลงภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากไดรับคําขอระงับจากคุณ
บรกิารจะได รับการคืนสถานะภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากไดรับคําขอของคุณ
1.10 การแจงเตือนทาง SMS จะไมมีรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของคุณ (เชน `ชื่อ` หรือขอมูลอื่นใดที่จะทําใหสามารถระบุถึงตัวบุคคลได
ขอมูลที่สามารถใหบุคคลที่สามสามารถระบุตัวตนของคุณได หรอืขอมูลใดๆ เกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของคุณ)

2. คาบรกิาร
2.1 บริการนี้ไมมีคาใชจายใดๆ จากฝ่ังของเรา อยางไรก็ตามเราอาจเรียกเก็บคาบริการเมื่อใดก็ไดโดยสงหนังสือแจงใหคุณทราบลวงหนาอยางนอย 2
เดือนกอนที่การเรียกเก็บเงินจะมีผลบังคับใช หากคุณไมยกเลิกบริการคุณจะตองรับผิดชอบในการชําระคาธรรมเนียมในลักษณะเดียวกับจํานวนเงินอื่นๆ
ที่ตองชําระใหกับเราตามขอกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปของขอตกลงลูกคาของคุณกับเรา
2.2 ผ


ู
ใหบรกิารเครอืขายโทรศัพท มือถือของคุณอาจเรยีกเก็บเงินจากคุณสําหรับการรับขอความ (รวมถึงการแจงเตือนทาง SMS)

และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมจากผูใหบริการเครือขายเมื่อรับขอความในตางประเทศ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
คุณตองรับผิดชอบตอจํานวนเงินที่เรียกเก็บจากผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือของคุณ

3. ความปลอดภัย
3.1 หากโทรศัพทมือถือของคุณสูญหายหรือถูกขโมยคุณตองแจงใหเราทราบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและไมวาในกรณีใด ๆ ภายใน 24
ชั่วโมงหลังจากการสูญหายหรือถูกขโมยโดยติดตอเราโดยใชรายละเอียดการติดตอในสวนที่ 9
3.2 คุณตองแจงใหเราทราบทันทีที่คุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณโดยการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพทมือถือใหมผานเว็บไซต Admirals SC Ltd

3.3 โปรดทราบวาเราจะไมสงขอความถึงคุณเพื่อขอใหคุณใหขอมูลสวนบุคคลใด ๆ หากคุณได รับขอความดังกลาวโปรดอยาดําเนินการใด ๆ
และติดตอเราโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดโดยใชรายละเอียดการติดตอในสวนที่ 9

4. ความรับผิด
4.1 แมวาเราจะพยายามรักษาขอมูลที่ใหไวภายใตบริการนี้ใหถูกตองเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได แตขอมูลนั้นไมมีความสําคัญทางกฎหมายใดๆ และจะไมถูกนํามาใชในการตัดสินใจซื้อขาย
ดังนั้นเราจะไมรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวของกับบริการนี้หรือขอมูลที่ใหไวภายใตบริการนี้ขอมูลที่คาดวาจะไดรับภายใตบริการนี้ไมไดใหหรือจัดหามาพรอมกับความลาชา
เราไมรับผิดชอบตอสิ่งตอไปนี้รวมถึง แตไมจํากัดเพียง:
4.1.1 ความเสยีหายหรอืการสญูเสยีใดๆ ที่คุณอาจไดรับอันเป็นผลมาจากการใชขอมูลที่ไดรับจากการแจงเตือนทาง SMS หรือการไมมีขอมูลนั้น
4.1.2 ความเสยีหายหรอืการสญูเสยีใด ๆ
ที่คุณอาจไดรับอันเป็นผลมาจากการใชบริการโดยฉอโกงหรืออันเป็นผลมาจากการที่คุณไมปฏิบัติตามภาระหนาที่ของคุณภายใตเงื่อนไขการใชงานหรือขอตกลงของลูกคากับเราหรือความประมาทเลินเลอหรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนาของคุณ
หรอืความลมเหลวในการรักษาขอมูลใหปลอดภัยไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
4.1.3 ในกรณีที่การซอมแซมอัปเดตและการบํารุงรักษาตามปกติสําหรับระบบของเราและของซัพพลายเออรของเราหมายความวาเราไมสามารถสงขอความไดรวมถึงการแจงเตือนทาง SMS

4.1.4 หากคุณไมได รับการแจงเตือนทาง SMS ของเราไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงเนื่องจากการใชงานเครือขายจํานวนมากไมมีเครือขายครอบคลุมโทรศัพทของคุณถูกปิด
ทําใหโทรศัพทของคุณอยูในโหมดเครื่องบิน โทรศัพทของคุณไมสามารถใชงานไดหรือคุณมีพื้นที่ใน "กลองจดหมาย" SMS ไมเพียงพอ
4.2 คุณตองรับผิดชอบในการตรวจสอบวาไมมีใครสามารถเขาถึงขอมูลที่เป็นความลับบนโทรศัพทมือถือของคุณได
หากโทรศัพทมือถือของคุณสูญหายหรือถูกขโมยหรือหากคุณเปลี่ยนหมายเลขหรือผูใหบริการเครือขายคุณมีหนาที่ขอใหเรายกเลิกหรือระงับบริการ
เราจะไมรับผิดชอบหากขอมูลบัญชีของคุณกลายเป็นที่รูจักของใครบางคนเนื่องจากคุณไมไดแจงใหเราทราบหรือหากขอมูลการลงทะเบียนที่คุณใหกับเราไมถูกตอง
เมื่อคุณขอใหเรายกเลิกหรือระงับบริการเราจะยกเลิกหรือระงับบริการโดยเร็วที่สุด แตไมเกิน 24 ชั่วโมงหลังจากไดรับคําขอของคุณ เราจะไมรับผิดชอบตอความเสยีหายใด ๆ
ที่คุณอาจไดรับอันเป็นผลมาจากการใหบริการในชวงเวลาสูงสุดที่ระบุไวกอนหนานี้สําหรับการยกเลิก/ระงับบรกิาร
4.3 เพื่อความชัดเจนคุณไดตกลงในที่นี้วาเราจะไมรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวของกับบริการ
หากความรับผิดของเราไมสามารถยกเวนไดทั้งหมดภายใตกฎหมายบังคับที่เกี่ยวของความรับผิดของเราจะ จํากัด อยูในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใตกฎหมายบังคับที่เกี่ยวของ
ไมวาในกรณใีดความรับผิดของเราจะ จํากัด อยูที่ความเสียหายทางการเงินโดยตรง (ไมรวมการสูญเสียกําไรและความเสียหายที่ไมเกี่ยวกับการเงิน)
ซึ่งเกิดจากการกระทําผิดโดยเจตนาของเรา

5. การยกเลิก
5.1 หากคุณตองการยุติบรกิารคุณจะตองยกเลิกการลงทะเบียนสําหรับการแจงเตือนทาง SMS และการแจงเตือน ซึ่งสามารถทําไดโดยใชเว็บไซตของเรา www.admiralmarkets.com.sc
หรือใชรายละเอียดการติดตอในสวนที่ 9
5.2 เราอาจยกเลิกบริการไดทุกเมื่อโดยแจงใหคุณทราบเป็นลายลักษณอักษรอยางนอยสองเดือน ́
เราอาจยกเลิกหรือระงับบริการโดยมีผลทันทีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาดวยเหตุผลดานกฎระเบียบหรือกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อตอสูกับการฉอโกงหรือในสวนอื่น ๆ
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ที่กําหนดไวในขอตกลงลูกคา

6. การแจงเตือนอื่น ๆ
หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจงเตือนทาง SMS เราอาจสงขอความปฏิบัติการอื่น ๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายของคุณไปยังโทรศัพทมือถือที่ลงทะเบียนไวเป็นครั้งคราว

7. บทบัญญัติทั่วไป
7.1 การซอมแซม, การอัปเดตและการบํารุงรักษาตามปกติในระบบของเราหรือของซัพพลายเออรของเราตลอดจนสถานการณอื่นๆ อาจทําใหบริการไมสามารถใชงานไดเป็นครั้งคราว
หากคุณไมได รับการแจงเตือนทาง SMS คุณไมสามารถสันนิษฐานไดวาไมมีเหตุผลสําหรับการแจงเตือนทาง SMS (รวมถึง แตไมจํากัดเพียงกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับบัญชีซื้อขายของคุณ)

7.2 หากเราเห็นได ชัดวาโทรศัพท มือถือของคุณไมได รับการแจงเตือนทาง SMS เราอาจระงับบรกิารโดยมีผลทันที
เราจะสงอีเมลแจงใหคุณทราบถึงการระงับและขอกําหนดที่สมเหตุสมผลของเราในการตรวจสอบขอมูลโทรศัพทมือถือที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
เมื่อขอมูลโทรศัพทมือถือของคุณไดรับการตรวจสอบความถูกตองแลวบริการจะกลับคืนสูสภาพเดิมภายใน 24 ชั่วโมง
7.3 เราอาจ (แตเราไมมีภาระผูกพัน) สง SMS โพสตหรืออีเมลใหคุณเป็นครั้งคราว
ขอมูลเกี่ยวกับบริการการบํารุงรักษาและความไมพรอมใชงานตามลําดับของบริการและขั้นตอนที่คุณตองดําเนินการเกี่ยวกับบริการ
7.4 ในการลงทะเบียนสําหรับบริการคุณใหความยินยอมในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอมูลของคุณในขอบเขตที่จําเป็นสําหรับการใหบริการและเป็นไปตามนโยบาย
Admirals SC Ltd ในการประมวลผลขอมูลลูกคา
7.5 เราอาจแกไขเพิ่มเติมหรือทดแทนขอกําหนดการใชงานเหลานี้ไดตลอดเวลาตามที่ระบุไวในขอตกลงลูกคาของคุณเกี่ยวกับเอกสารขอตกลงลูกคาอื่น ๆ
เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการและรายละเอียดไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7.6 ขอกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปของขอตกลงลูกคาของคุณกับเราและเอกสารขอตกลงลูกคาอื่น ๆ จะใชกับปัญหาทั้งหมดที่ไมไดควบคุมในขอกําหนดการใชงานเหลานี้

8. กฎหมายและเขตอํานาจศาล
เงื่อนไขการใชงานเหลานี้อยูภายใตกฎหมายและอยูภายใตเขตอํานาจศาลของศาลที่กําหนดไวในขอตกลงลูกคาของคุณกับเรา

9. ติดตอเรา
รายละเอียดการติดตอทั่วไปของ Admirals SC Ltd มีอย


ู
ในเว็บไซต  Admirals SC Ltd:www.admiralmarkets.com.sc เลือกหนา "ติดตอเรา"

เนื่องจากคาโทรอาจแตกตางกันไปโปรดตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการของคุณ
อาจมีการบันทึกการโทรเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบริการของเราและเพื่อความปลอดภัย
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