
Tuyên bố
Miễn trừ trách nhiệm

TKSIC tiếp cận các nguồn tin chính thống theo chuẩn mực tài chính 
quốc tế với sự phân tích chuyên sâu từ chuyên viên phân tích cao cấp 
được xác thực. Theo đó, các khuyến nghị đưa ra đều đạt chuẩn khuyến 
nghị đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, TKSIC không chịu bất kỳ trách nhiệm 
thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa 
vào thông tin hay ý kiến trình bày trong các bài viết được cập nhật trên 
trang web điện tử này. 

TTuyên bố miễn trách nhiệm về nội dung; miễn trách nhiệm đối với việc 
sử dụng: TKSIC không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp 
nào, đối với người sử dụng hay các bên thứ ba, hay bất cứ trách nhiệm gì, 
nếu người sử dụng hoặc bên thứ ba không kết nối/truy cập được dịch vụ 
này, hoặc bất cứ sự ngắt quãng của việc truy cập hay bất kỳ sự cố liên lạc 
nào giữa TKSIC và người sử dụng, bất kể dịch vụ kết nối, liên lạc là do 
TKSIC hay bên thứ ba nào cung cấp. TKSIC không có trách nhiệm pháp lý, 
trtrong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay bên thứ ba, về sự 
đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính kịp thời, độ tin cậy, sự thực hiện, 
độ sẵn sàng liên tục, tính hoàn thiện hay trì hoãn, sự bỏ sót, hay sự ngắt 
quãng trong việc chuyển giao thông tin và các dịch vụ cung cấp trên 
Trang Web hoặc vì bất cứ khía cạnh nào khác của việc thực hiện dịch vụ 
này hay bất cứ sự thất bại hay trì hoãn trong việc thực thi bất kỳ giao dịch 
nào thông qua dịch vụ này. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, TKSIC cũng 
kkhông chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu 
nhiên, hay mang tính hậu quả mà có thể xảy ra hoặc diển ra do người sử 
dụng sử dụng thông tin hay dịch vụ cung cấp trên trang Web này, thậm 
chí trong cả trường hợp TKSIC đã cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại 
này. TKSIC sẽ không có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng về bất 
cứ khó khăn nào mà TKSIC và bên thứ ba gặp phải liên quan đến việc sử 
dụng các dịch vụ hay thực hiện bất cứ hành động nào liên quan.
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