ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ZALOPAY
(Phiên bản có hiệu lực từ ngày 15/10/2017)
Thỏa thuận này có giá trị áp dụng giữa bạn và ZION có giá trị áp dụng cho:

-

Ứng dụng thanh toán ZaloPay

-

Bản câ ̣p nhâ ̣t (bao gồ m, nhưng không giới ha ̣n bản vá lỗi, bản dán, câ ̣p nhâ ̣t, nâng cấ p, cải
tiế n, phiên bản mới và bản kế thừa của phầ n mề m này, go ̣i chung là “bản câ ̣p nhâ ̣t”),

-

Các phần bổ sung,

-

Các dịch vụ trên nền Internet, và

-

Các dịch vụ hỗ trợ
Nếu không có các quy định riêng đối với các phần trên, Quy định này sẽ được áp dụng.
Bằng việc cài đặt, sử dụng ứng dụng ZaloPay trên di động (sau đây gọi chung là “Ứng
dụng”), bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản cấp phép này. Việc sử dụng các
tính năng và Ứng dụng ZaloPay được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư và thỏa
thuận sử dụng ZaloPay được đăng tải trên https://zalopay.vn;

1.

Cài đặt và Gỡ bỏ ứng dụng:
Để cài đặt ứng dụng, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn của ZION tại mục FAQ đăng tải
công khai trên https://zalopay.vn;
Để gỡ bỏ ứng dụng, bạn vui lòng sử dụng tính năng quản lý ứng dụng trên thiết bị cài đặt
hoặc các chức năng tương đương trên thiết bị của bạn.

2.

Các dịch vụ của ZaloPay và cấp phép sử dụng:
ZION cung cấp các dịch vụ thanh toán cùng với ứng dụng này. Tùy theo điều kiện của
thể, các tính năng sẽ được thể hiện trên ứng dụng, website cung ứng dịch vụ.

3.

Cấp phép sử dụng ứng dụng:
ZION chỉ cung cấp cho cá nhân bạn quyền sử dụng Ứng dụng này trên sản phẩm di động
mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và cho phép áp dụng bất cứ điều khoản nào được yêu cầu
bởi đơn vị cung cấp kho ứng dụng dùng để tải, cài đặt ứng dụng này. Khi sử dụng ứng
dụng với các chức năng giao dịch hoặc thanh toán vào hoạt động kinh doanh của bạn với
khách hàng của ZION, bạn luôn thể hiện rõ ràng đầy đủ giá cho khách hàng để thực hiện
thanh toán.

4.

Quyền sở hữu trí tuệ của ZION với ứng dụng
ZION sở hữu hoặc được cấp quyền đối với tất cả các quyền, nhãn hiệu và lợi ích trong
và có liên quan đến Ứng dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sáng chế,
bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu hoặc các quy định pháp luật cạnh tranh và bất
kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác bao gồm nhưng không giới hạn đối với tất cả việc triển
khai ứng dụng, gia hạn, mở rộng hay phục hồi Ứng dụng;
Các đơn vị, sản phẩm hoặc dịch vụ đề cập trong Ứng dụng có thể là thương hiệu của các
đối tác cung ứng, chấp nhận cho thanh toán bằng ZaloPay.

Phạm vi cấp phép

5.

Phầ n mề m này đươ ̣c cấ p phép, sử dụng không bán. Bản thỏa thuận này chỉ cung cấp cho
bạn một số quyền để sử dụng phần mềm này. ZION bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ
khi luật pháp quy định cho phép bạn có nhiều hơn các quyền bất chấp giới hạn này, bạn
chỉ có thể sử dụng phần mềm này tuyệt đối chính xác như đã được cho phép trong bản
thỏa thuận này. Khi làm như vậy, bạn phải tuân thủ theo bất cứ giới hạn kỹ thuật nào trong
phần mềm mà chỉ cho phép bạn sử dụng nó theo những cách nào đó. Bạn không thể

-

Điều chỉnh bất cứ giới hạn về kỹ thuật nào trong phần mềm này;

-

Chỉnh sửa mã nguồn, dịch ngược hoặc phân rã phần mềm này, ngoại trừ và duy nhất chỉ
đúng trong phạm vi luật pháp cho phép, bất chấp giới hạn này;

-

Phân phố i phầ n mềm này cho những người khác sao chép;

-

Cho thuê, cho mướn phần mề m; hoă ̣c

-

Chuyể n nhươ ̣ng phầ n mề m hoặc thỏa thuận chuyển nhượng cho bấ t kỳ bên thứ ba nào
khác.

6.

Từ chối bảo đảm
Ứng dụng này và (các) dịch vụ được truy cập bởi nó được cung cấp "như hiện tại" và
"nếu có".
ZION từ chối trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, tất cả các bảo đảm rõ ràng,
ngụ ý và theo luật định, bao gồm nhưng không hạn chế bảo đảm về khả năng thương
mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu và bất kỳ
bảo đảm nào về an ninh, độ tin cậy, hiệu suất của Ứng dụng này.
Bạn tải về và sử dụng Ứng dụng này tùy theo quyết định của riêng bạn và, và bạn tự
chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho thiết bị của bạn hoặc mất dữ liệu do tải
xuống hoặc sử dụng Ứng dụng này.

7.

Giới hạn trách nhiệm.
Trừ khi có quy định khác trong Thoả thuận Cấp phép này, ZION không chịu trách nhiệm
với bạn về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc lạm dụng Ứng dụng này.
Hạn chế trách nhiệm pháp lý: (a) bao gồm các thiệt hại hay các trừng phạt trực tiếp, gián
tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, đặc biệt, điển hình, cho dù khiếu nại đó dựa trên hợp đồng,
sai lầm hay không (thậm chí nếu ZION đã được thông báo về khả năng gây ra thiệt hại
đó); (b) áp dụng cho dù thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc sử dụng sai và dựa vào
Ứng dụng này, hoặc từ gián đoạn, đình chỉ, hoặc chấm dứt ứng dụng này (bao gồm bất
kỳ thiệt hại phát sinh từ bên thứ ba); và (c) được áp dụng mặc dù có sự thất bại của mục
đích thiết yếu của bất kỳ biện pháp khắc phục nào giới hạn và trong phạm vi tối đa được
pháp luật cho phép.
Không có điều khoản nào trong Thoả thuận Cấp phép này giới hạn trách nhiệm của
chúng tôi đối với bạn đối với những yêu cầu về cái chết hoặc thương tật cá nhân hoặc
thiệt hại do hành vi vi phạm cố ý hoặc do sơ suất của chúng tôi, đại diện pháp lý hoặc
đại lý của chúng tôi. Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ vật chất theo Thỏa thuận Bản
quyền này là do sự sơ suất, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm về những tổn thất trực tiếp

và do hậu quả của bạn, trừ khi yêu cầu bồi thường là tử vong hoặc thương tật cá nhân,
trong trường hợp đó trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn sẽ không giới hạn.
8.

Bồi thường thiệt hại.
Bạn sẽ bồi thường và giữ ZION và các công ty mẹ, con, nhân viên, giám đốc, cổ đông,
đại lý và nhân viên của ZION không phải chịu trách nhiệm từ bất kỳ yêu cầu bồi thường
nào của bên thứ ba (bao gồm cả khách hàng hoặc người sử dụng của bạn) phát sinh liên
quan do bạn vi phạm Thỏa thuận này.
ZION bảo toàn quyền, với chi phí riêng của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc
quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường, nhưng làm như vậy sẽ không
loại trừ nghĩa vụ bồi thường của bạn.

9.

Thỏa thuận sử dụng và Chính sách quyền riêng tư:
Khi bạn chấp thuận sử dụng Ứng dụng trên một thiết bị di động, chúng tôi có thể tập
hợp và lưu trữ trực tiếp dữ liệu có liên quan đến ứng dụng đó (bao gồm địa chỉ IP hay
tên thiết bị) và các dữ liệu liên quan được yêu cầu cung cấp khi sử dụng dịch vụ. Bạn
hiểu và đồng ý rằng ZION có quyền tập hợp và sắp xếp dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm
tên đăng nhập và địa điểm sử dụng như một phần của dịch vụ ZION cung cấp cho bạn.
Các thông tin cá nhân của bạn cũng sẽ được yêu cầu và tồn tại khi bạn đăng ký tài khoản
ZaloPay qua Ứng dụng. Bạn đồng ý tuân thủ và thực thi các quy định Thỏa thuận sử
dụng ZaloPay và Chính sách quyền riêng tư khi sử dụng ứng dụng và các tính năng trên
ứng dụng.
Quy định này có thể được thay đổi trong quá trình cung ứng Ứng dụng, việc bạn tiếp tục
sử dụng Ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu và chấp
thuận các ràng buộc tại các nội dung thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay
đổi nào, vui lòng gỡ bỏ ứng dụng và không tiếp tục sử dụng ứng dụng.

10. Hiệu lực pháp lý:
Thoả thuận này mô tả về mô ̣t số quyề n pháp lý. Ba ̣n có thể có các quyề n khác theo luâ ̣t
của nước sở ta ̣i. Ba ̣n cũng có thể có các quyề n đố i với bên đã cung cấ p phầ n mề m này cho
ba ̣n. Bản thỏa thuận này sẽ không thay đổi các quyền của bạn theo các điều luật của bang
hoặc quốc gia của bạn nếu các điều luật của bang hoặc quốc gia của bạn không cho phép
làm điều đó./.
______________________//__________________

