ข้ อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนแรบบิท
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนแรบบิทดังต่อไปนี ้ถือเป็ นสัญญาระหว่างบริ ษัท บางกอก สมาร์ ทการ์ ด ซิสเทม จากัด (“บริ ษัท”)
ในฐานะผู้ออกแรบบิท และผู้ลงทะเบียนแรบบิท
1.

แรบบิทที่สามารถทาการลงทะเบียนได้ ต้องมีสถานะการใช้ งานปกติและเป็ นแรบบิทที่ไม่เคยเป็ นแรบบิทลงทะเบียนมาก่อน

2.

ในการลงทะเบียนแรบบิท สาหรับชาวไทย ผู้ลงทะเบียนแรบบิทต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง สาหรับชาวต่างชาติ
แสดงหนังสือเดินทางตัวจริ ง สาหรับผู้ลงทะเบียนแรบบิทที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี และไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ แสดงสูติบตั ร
หรื อทะเบียนบ้ าน
ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนแรบบิท ผู้ลงทะเบียนแรบบิทตกลงและยินยอมให้ บริ ษัท เข้ าถึงข้ อมูลและตรวจสอบ
ความถูกต้ องของบัตรประจาตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง, สูติบตั ร หรื อทะเบียนบ้ านของผู้ลงทะเบียนแรบบิทได้

3.

เมื่อได้ ทาการลงทะเบียนแรบบิทแล้ ว จะไม่สามารถเปลีย่ นผู้ลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนได้

4.

ผู้ลงทะเบียนแรบบิท ที่ได้ ทาการลงทะเบียน จะต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกแรบบิท และกฎหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับ
แรบบิท รวมถึงกฎหมาย, ระเบียบ และคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ อง

5.

ผู้ลงทะเบียนแรบบิทมีหน้ าที่ในการดูแลรักษาแรบบิทลงทะเบียนมิให้ เกิดความเสียหายและถูกขโมย รวมทังไม่
้ ยินยอมให้ ผ้ อู ื่น
นาแรบบิทลงทะเบียนไปใช้
ผู้ลงทะเบียนแรบบิทจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในการใช้ แรบบิทลงทะเบียนและธุรกรรมที่เกิดขึ ้นจากแรบบิท ลงทะเบียน รวมถึง
ผลที่เกิดขึ ้นจากการใช้ แรบบิทลงทะเบียนดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

6.

แรบบิทที่ได้ ทาการลงทะเบียนแล้ ว ผู้ลงทะเบียนแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
6.1

แรบบิทลงทะเบียนนันไม่
้ เป็ นแรบบิทหมดอายุ หรื อ แรบบิทลงทะเบียนนันเป็
้ นแรบบิทหมดอายุ แต่ยงั ไม่พ้นระยะเวลา
หยุดใช้ งาน

6.2

กรณีอื่นใดตามที่ผ้ แู ทนจาหน่ายที่ได้ รับอนุญาต หรื อผู้ออกแรบบิทที่ได้ รับอนุญาตแต่ละรายกาหนด

6.3

การขอคื น มู ล ค่ า แรบบิ ท ลงทะเบี ย นจะต้ อ งเป็ นตามเงื่ อ นไขการออกแรบบิ ท และ บริ ษั ท จะท าการคื น มูล ค่ า
ให้ แก่ผ้ ลู งทะเบียนแรบบิทที่ทาการลงทะเบียนโดยตรงเท่านัน้

อย่างไรก็ตาม การขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียนนัน้ จะต้ องเป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริ ษัทกาหนด และผู้ลงทะเบียน
แรบบิทต้ องแสดงหลักฐานความเป็ นเจ้ าของแรบบิทลงทะเบียน และ/หรื อเอกสารอื่นใดตามที่บริ ษัทร้ องขอทุกครัง้
7.

กรณีแรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรื อถูกขโมย
7.1

ผู้ลงทะเบียนแรบบิท สามารถแจ้ งการสูญหายหรื อถูกขโมยเพื่อระงับการใช้ งานแรบบิทลงทะเบียนได้ โดยบริ ษัท
จะทาการระงับการใช้ งานเฉพาะมูลค่าในแรบบิท ลงทะเบียนเท่านัน้ โดยการแจ้ งระงับการใช้ งานดังกล่าวสามารถทา
ได้ โดยแจ้ งทางโทรศัพท์ที่ศนู ย์แรบบิท ฮอตไลน์

7.2

การระงับการใช้ งานแรบบิทลงทะเบียนตามข้ อ 7.1 จะมีผลภายหลัง 24 ชัว่ โมง นับจากศูนย์แรบบิท ฮอตไลน์ได้ รับแจ้ ง
การระงับใช้ งานแรบบิทลงทะเบียน และผู้ลงทะเบียนได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบและเงื่อนไขที่บริ ษัทกาหนด

7.3

เมื่อการระงับการใช้ งานแรบบิ ทลงทะเบียนมีผล บริ ษัทจะชดเชยเฉพาะมูลค่าในแรบบิท ลงทะเบียนที่เหลือเท่านัน้
โดยบริ ษั ท จะไม่รั บ ผิ ด ชอบในการสูญ หายและความเสีย หายของมูลค่า ในแรบบิ ท ลงทะเบี ย น ก่ อ นที่ ก ารระงับ
การใช้ งานแรบบิทลงทะเบียนจะมีผล

7.4

บริ ษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสีย หายของเที่ยวโดยสารเฉพาะและเที่ยวโดยสารร่ วมในแรบบิ ท
ลงทะเบียนไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น

7.5

บริ ษั ท สงวนสิท ธิ ในการคิ ดค่าธรรมเนีย ม หากมี ก ารชดเชยมูลค่าในแรบบิ ท ลงทะเบี ยนหรื อ เปลี่ยนแรบบิทใหม่
โดยให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบตั ิของบริ ษัท

7.6

บริ ษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ ที่ใช้ ร่วมกับแรบบิท ลงทะเบีย น
ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น

8.

บริ ษัทสงวนสิทธิ ในการเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการลงทะเบียนแรบบิท , การขอคืนมูลค่าในแรบบิ ท
ลงทะเบียน หรื อการยกเลิกการระงับใช้ งานแรบบิทลงทะเบียน

9.

การที่ผ้ ลู งทะเบียนแรบบิททาการลงทะเบียนแรบบิทและลงนามในเอกสารใบสมัครนี ้ ถือว่าผู้ลงทะเบียนแรบบิทตกลง ยินยอม
และรั บทราบว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลอื่นๆที่ให้ ไว้ แก่บริ ษัท รวมถึงข้ อมูลทัง้ หมดเกี่ ยวกับการใช้ แรบบิทลงทะเบียน
("ข้ อมู ล ธุ ร กรรม") อาจเปิ ดเผยหรื อ โอนจากบริ ษั ท ไปยั ง บริ ษั ท แม่ บริ ษั ท ลู ก บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อง
บริ ษั ทที่ เ ป็ นพั น ธมิ ต ร รวมทั ง้ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ ค วบคุ ม หรื อถู ก ควบคุ ม ทั ง้ ทางตรงและทางอ้ อมกั บ บริ ษั ท
(ซึง่ จะเรี ยกภายหลังว่า “กลุม่ บริ ษัท”) หรื อในทางกลับกัน และบริ ษัทจะใช้ ข้อมูลธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
9.1
9.2

9.3
9.4

9.5
9.6

9.7
9.8
9.9

การสมัครใช้ บริ การหรื อรับสิทธิประโยชน์ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแรบบิท
การประมวลผลข้ อมูลใบสมัคร การคานวณและการใช้ คะแนนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ให้ แก่ ผ้ ลู งทะเบียนแรบบิท
เพื่อการวิจยั การศึกษา การตลาดและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการระบบโดยบริ ษัทหรื อบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท
และวัตถุประสงค์ใดๆ ที่บริ ษัทเห็นสมควร
การบริ หารจัดการ การดาเนินงาน และการซ่อมบารุงระบบตามปกติ ซึง่ รวมถึงการสอบบัญชีของบริ ษัท
การทาการตลาด การส่งเสริ มการขายสินค้ า และ/หรื อบริ การ หรื อการให้ สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ ผ้ ลู งทะเบียนแรบบิท
ของบริ ษัท กลุม่ บริ ษัท และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัท โดยกลุม่ บริ ษัท และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัท
อาจมีขนั ้ ตอนการประมวลผล เพื่อที่จะทาให้ บริ ษัทสามารถเข้ าใจพฤติกรรมการใช้ งานของผู้ลงทะเบียนแรบบิท
ได้ ดีขึน้ และเพื่อสามารถเสนอสินค้ า และ/หรื อบริ การอื่นๆ ที่ สนองตอบความต้ องการของผู้ลงทะเบียนแรบบิ ท
ได้ มากขึ ้น
การออกแบบบริ ก ารใหม่ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง บริ ก ารเดิ ม ที่ บ ริ ษั ท ให้ บริ ก าร หรื อ ที่ บ ริ ษั ท ใน กลุ่ ม บริ ษั ท ให้ บริ ก าร
แก่ผ้ ลู งทะเบียนแรบบิท
การสื่อสารจากบริ ษัท บริ ษัทในกลุ่มบริ ษัท และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทดังกล่าวต่อผู้ ลงทะเบียนแรบบิท
การส่งจดหมายข่าว ข้ อความทางการตลาด ข้ อเสนอส่งเสริ มการขายและข้ อมูลอื่นใดโดยบริ ษัท บริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท
และผู้ที่บริ ษัทดังกล่าวกาหนด ให้ แก่ ผ้ ลู งทะเบียนแรบบิทเป็ นครัง้ คราว อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทะเบียนแรบบิทที่ประสงค์
จะเลื อ กไม่ รั บ ข้ อความทางการตลาดและข้ อเสนอส่ ง เสริ ม การขายของบุ ค คลภายนอกและข้ อมู ล อื่ น ใด
อาจเลือกดาเนินการดังกล่าวได้
การตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยน ธุรกรรมที่นา่ สงสัย และการวิจยั เพื่อการพัฒนาบริ การ
การเปิ ดเผยตามที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับกาหนด และ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ตามที่บริ ษัทเห็นสมควร เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ สงู สุด

10.
11.

12.

บริ ษัทจะเก็บรักษาข้ อมูลธุรกรรมที่บริ ษัทครอบครองที่เกี่ยวกับ ผู้ลงทะเบียนแรบบิทไว้ เป็ นความลับ แต่ผ้ ลู งทะเบียนแรบบิท
ตกลงว่า บริ ษัทอาจโอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่บคุ คลอืน่ ได้ ตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขการออกแรบบิท
ข้ อมูลธุรกรรมที่วิเคราะห์แล้ วและข้ อมูลที่วิเคราะห์แล้ วของผู้ลงทะเบียนแรบบิทที่ให้ ไว้ เมื่อลงทะเบียนและหลังการลงทะเบียน
และการใช้ แรบบิทลงทะเบียนถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัท
ข้ อ มูลและข้ อ มูลปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ เงื่ อ นไขการลงทะเบี ย นแรบบิ ท และเงื่ อ นไขการออกแรบบิ ท มี อ ยู่ใ นเว็ บ ไซต์
www.rabbit.co.th บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการลงทะเบียน หรื อเงื่อนไขการลงทะเบียนแรบบิทใน
เวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

13.

เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการออกแรบบิท, กฎ, ระเบียบ และประกาศอื่นๆ ที่บริ ษัทกาหนด

