Saytdan İstifadə Qaydaları

Bu razılaşma www.2222.az domenində yerləşən KASKO BUTİK veb-saytımızdan
(‘’Veb-sayt’’) İstifadə Olunması və Sığorta Məhsullarının Alınması Qaydalarını
(‘’Qaydalar’’) müəyyən edir. Burada ismin müxtəlif hallarında istifadə olunan ‘’Biz’’
sözü ‘’Zaman Sığorta və Təkrar Sığorta üzrə Broker’’ MMC-ni (müddətsiz lisenziya
000019, 23 fevral 2009) təmsil edir.
Biz bu Qaydaları istənilən vaxt dəyişə və dəyişiklikləri öz veb-saytımızda yerləşdirə
bilərik. Qaydalara dəyişikliklərin edilməsi barədə bildirişləri öz veb-saytımızda
bildirib-bildirməmək bizim hüququmuzdur.
Biz bu Qaydalara, https://2222.az/images/KASKOBUTİK_Məxfilik%20siyasəti_Az.pdf
keçidindəki Məxfilik Siyasətimiz və saytımızdakı digər qayda və ya təlimatlara,
birlikdə ‘’Hüquqi Qaydalarımız’’ deyə müraciət edirik. Siz bizim veb-sayta daxil
olmaqla, bilavasitə və ya dolayısı yolla Hüquqi Qaydalarımızla razılaşırsınız. Hüquqi
Qaydalarımızla razı olmadığınız halda, xahiş edirik ki, veb-saytımızdan istifadə
etməyəsiniz.
Məhdud İcazə (Lisenziya)

Xidmətlərimizdən istifadə etməyiniz üçün Hüquqi Qaydalarımızdan kənara
çıxmamaq şərtilə, sizə bizim veb-sayta qeyri - müstəsna, başqasına ötürülə
bilməyən və hər an geri alına biləcək giriş hüququ veririk.
Müəllif Hüquqları və Ticarət Nişanları

Başqa cür nəzərdə tutulmayıbsa, veb-saytda olan bütün video kliplər, dizaynlar,
fotoşəkillər, brend adları, loqolar və vebsaytda yazılı və ya digər formada göstərilən
məlumatlar ZAMAN BROKERə mənsub olan və onun tərəfindən nəzarət olunan,
qeydiyyata alınmış və alınmamış ticarət nişanları, xidmət nişanları və/və ya digər əqli
mülkiyyət hesab olunur (‘’Əqli mülkiyyət’’). Bizim veb-sayt ümumilikdə müə llif
hüquqları və əmtəə nişanları ilə qorunur. Veb-saytdakı heç bir məlumat və ya vebsaytda olan hər hansı əqli mülkiyyət, sahibinin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan
istifadə edilə bilməz. ZAMAN BROKER öz əqli mülkiyyət hüquqlarını qanunun

bütün ciddiyyəti ilə müdafiə edir. KASKO BUTİKin, o cümlədən saytdakı digər
ticarət nişanlarının adı və loqosu ZAMAN BROKERin öncədən yazılı icazəsi
olmadan, reklam, təbliğat və digər xarakterli məlumatların paylaşılması də daxil
olmaqla, heç bir məqsədlə istifadə oluna bilməz. ZAMAN BROKER əvvəlcədən
yazılı icazəsi olmadan ona aid olan veb-saytların, linklərin üçüncü veb-saytlarda və
ya veb-saytlardan keçidlərdə istifadəsini qadağan edir. ZAMAN BROKERin əqli
mülkiyyətindən istifadə yalnız düzgün məlumatladırılma və razılıq verilməsi vasitəsilə
mümkündür. Veb-saytımızda adları çəkilən məhsullar, o cümlədən şirkət adları və
brendlər onların sahiblərinin əqli mülkiyyəti ola bilər.
Üçüncü Şəxslərin Veb-Saytlarına Keçidlər

Veb-saytımızda digər üçüncü şəxslərin sahibi olduğu və ya onlar tərəfindən idarə
olunan veb-saytlara keçidlər ola bilər. Bu keçidlər yalnız sizi məlumatlandırmaq
üçün əlavə olunub. ZAMAN BROKER həmin veb-saytlara və onların içindəkilərə
nəzarət etmir və onlara görə məsuliyyət daşımır. ZAMAN BROKERin öz vebsaytlarında bu tip keçidləri yerləşdirməsi, başqa cür qeyd olunmayıbsa, həmin
materiallardan istifadənin təşviqi, həmin veb-saytın sahibi ilə hər hansı əlaqənin
mövcudluğu və ya sponsorluq sövdələşməsinin olması kimi anlaşılmamalıdır.
ZAMAN BROKERin öz veb-saytlarında, o cümlədən KASKO BUTİK vebsaytında
başqa veb-saytların bu tip keçidlərini göstərməsi ona həmin veb-saytlardakı ticarət
adını, ticarət nişanını, loqosunu, hüquqi və ya rəsmi möhürünü, o cümlədən, müəllif
hüquqları ilə qorunan digər simvolları istifadə hüququ vermir.
Texniki və Digər Problemlərə Görə Məsuliyyət

ZAMAN BROKER veb-saytlarımızla əlaqəli hərəkətlərinizə və hərəkətsizliyinizə,
o cümlədən öz təqsiriniz ucbatından bizim saytın istifadəsi zamanı
kompüterinizə, məlumatlarınıza dəyə n zə rə r və digə r zə rə rlə rə görə mə suliyyə t
daşımır.
ZAMAN BROKER veb-saytdan xidmətlərin göstərilməsi üçün müəyyən şəxsi
məlumatları tələb edir. Həmin məlumatların düzgün daxil edilməsi (yəni,
qrammatik səhvlərə yol vermədən və tam doğru məlumatların veb-saytdakı müvafiq
xanalara yazılması) istifadəçinin vəzifəsidir. ZAMAN BROKER hər hansı
məlumatın səhv daxil edilməsinə görə cavabdeh deyil və xidmətdən imtina etmək
hüququnu özündə saxlayır.

Bank Məlumatlarının Qorunması

Veb-saytdan istifadə zamanı hər hansı məhsulu almaq barədə qərar verdikdə siz
müəyyən xanaları doldurduqdan sonra ödəmə səhifələrinə yönləndirilirsiniz.
Nəzərə almağınız xahiş edirik ki, həmin ödəmə səhifələri ZAMAN BROKERlə
tərəfdaşlıq edən müxtəlif maliyyə qurumlarına və banklara məxsusdur. Daxil
etdiyiniz bank (kart) məlumatlarının təhlükəsizliyinə görə həmin banklar məsuliyyət
daşıyırlar. Həmin məlumatlarınız bizim serverlərdə saxlanılmır. Lakin, siz müəyyən
xidmətlərimizin operativliyini təmin etmək məqsədilə öz arzunuza görə bank
hesabınıza dair məlumatları bizə təqdim edə bilərsiniz. Biz həmin məlumatları
qorumağa və yaymamağa görə cavabdehlik daşıyırıq.
Bizimlə Əlaqə
Veb-saytdan

istifadə qaydaları haqqında hər hansı sualınız yaranarsa, bizimlə
office@zamanbroker.az elektron poçtu vasitəsilə əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik.

