પ�રિશષ્ટ-4
SEBI અને સ્ટોક એક્સચ��સ દ્વારા સ્ટોક બ્રોકસર્, સબ-બ્રોકસર્ અને ગ્રાહકો
માટ� િનયત કરાયેલા હ�ો અને ફરજો
1.

એક્સચ��સ/િસ�ો�રટ�ઝ એન્ડ એક્સચ�જ બોડર્ ઓફ ઈ�ન્ડયા (SEBI) દ્વારા વ્યાખ્યાિયત કરાયેલા િનયમો, પેટા-િનયમો અને
િનયમનો તેમજ િવિવધ સમયે �હ�ર કરાયેલા પ�રપત્રો/નો�ટસ પ્રમાણે એક્સચ��સ ઉપર લેવડ-દ� વડ માટ� ગ્રાહક
િસ�ો�રટ�ઝ/કોન્ટ્રાક્ટસ/અન્ય સાધનોમાં રોકાણ/ટ્ર� ડ કર� શકશે.

2.

એક્સચ�જના તમામ િનયમો, પેટા-િનયમો અને િનયમનો તથા SEBI દ્વારા િનયમો અને ધારાધોરણો હ�ઠળ �હ�ર કરવામાં
આવેલા પ�રપત્રો/નો�ટસ તેમજ િવિવધ સમયે સરકાર� સ�ામંડળ દ્વારા અમલમાં � ૂકવામાં આવેલા સંબિં ધત �હ�રનામા
સાથે સ્ટોક બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ગ્રાહક બંધાયેલા રહ�શ.ે

3.

ગ્રાહક� િસ�ો�રટ�ઝ અને/અથવા ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં લેવડ-દ� વડ કરવા બાબતે અને સ્ટોક બ્રોકર મારફતે પોતાના
ઓડર્ રને અમલમાં � ૂક� તેવી અપેક્ષા રાખતા પહ�લાં સ્ટોક બ્રોકરની ક્ષમતાઓ �ગે પોતાની �તને સં�ષ્ુ ટ કરવી જોઈએ, આ
ઉપરાંત સ્ટોક બ્રોકર ઓડર્ રનો અમલ કર� તે પહ�લાં તેની આ પ્રકારની ક્ષમતાઓ �ગે ગ્રાહક� િવિવધ સમયે પોતાની �તને
સં�ષ્ુ ટ કરવી જોઈએ.

4.

સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકની વાસ્તિવકતા અને નાણાંક�ય સદ્વરતા તથા તેના દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવતી સેવાઓ સંબિં ધત
નાણાક�ય હ�� ુ િવશે પોતાની �તને સં�ષ્ુ ટ કરવી જોઇએ.

5.

સ્ટોક બ્રોકર� તેના દ્વારા � લેવડ-દ� વડ કરવાની છે , તે સંબિં ધત જવાબદાર�ઓ તેમજ સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા કરવામાં આવતા કાય�
સંબિં ધત કોઈપણ પ્રકારની મયાર્દાઓ, જવાબદાર�ઓ અને ક્ષમતાઓ �ગે ગ્રાહકને �ણકાર� આપવા પગલાં ભરવા જોઈએ.

6.

સ્ટોક બ્રોકરની ગ્રાહક સાથેની તમામ લેવડ-દ� વડમાં સબ-બ્રોકર� તમામ પ્રકારનો સહયોગ અને સહકાર આપવો જોઈએ.

ગ્રાહક માટ� ની મા�હતી
7.

સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા “એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ ફોમર્”માં માંગવામાં આવેલી તમામ મા�હતી ગ્રાહક� સહાયક િવગતો સાથે ઉપલબ્ધ
કરાવવાની રહ�શ,ે � સ્ટોક એક્સચ��સ/SEBI દ્વારા િવિવધ સમયે ફર�યાત બનાવવામાં આવ્�ું છે .

8.

એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ દસ્તાવેજમાં ગ્રાહક� તમામ ફર�યાત જોગવાઈઓથી પોતાની �તને પ�ર�ચત કરાવવાની રહ�શ.ે ગ્રાહક
દ્વારા �સ્વકારવામાં આવેલા િનયમો અને શરતો �ુજબ સ્ટોક બ્રોકરો દ્વારા દશાર્વવામાં આવેલા વધારાના ક્લોઝ અથવા
દસ્તાવેજ ફર�યાત ન હોઈ શક� .

9.

એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્�ું હોય તે સમયે અથવા તે બાદ ’એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ ફોમર્’માં જો કોઈ બદલાવ હોય તો ગ્રાહક�
તાત્કા�લક ધોરણે સ્ટોક બ્રોકરને આની �ણકાર� આપવાની રહ�શ;ે આમાં અર� પાછ� ખ�ચી લેવી/નાદાર�ની અર� અથવા
કોઈપણ અર� ક� � તેની ક્ષમતા સાથે સંકળાયેલી હોય. ગ્રાહક� સમયાંતર� બ્રોકરને પોતાની નાણાક�ય મા�હતી �ગેની
�ણકાર�/તેમાં �ુધારા �ગેની �ણકાર� આપવી જોઈએ.

10.

સ્ટોક બ્રોકર અને સબ-બ્રોકર� ગ્રાહક દ્વારા એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ ફોમર્માં આપવામાં આવેલી તમામ મા�હતી અથવા ગ્રાહક
સંબિં ધત અન્ય મા�હતી, �ુપ્તતા સંબિં ધત �ળવી રાખવાની રહ�શે અને આ ઉપરાંત જો કા� ૂની/િનયમાક�ય જ��રયાતોને

બાદ કરતાં આ મા�હતી કોઈપણ વ્ય�ક્ત / સ�ામંડળ સમક્ષ �હ�ર કરવી જોઈએ નહ�. જોક� , ગ્રાહકની મં�ૂર� મેળવ્યાં બાદ
સ્ટોક બ્રોકર તેના ગ્રાહકની મા�હતી કોઈપણ સમક્ષ �હ�ર કર� શક� છે .
મા��ન
11.

સ્ટોક બ્રોકર અથવા એક્સચ�જ અથવા SEBI દ્વારા િવિવધ સમયે ગ્રાહક � સેગમેન્ટ(સ)માં ટ્ર� ડ કર� છે તેના માટ� ન��
કરાયેલા અને લા�ુ પડતાં પ્રારં �ભક મા��ન, િવથ હોલ્ડ�ગ મા��ન, સ્પેિશયલ મા��ન, અથવા આવા અન્ય મા��નને ગ્રાહક�
� ૂકવવા પડશે. સ્ટોક બ્રોકરને વધારાના મા��ન (એક્સચ�જ, �ક્લઅ�ર�ગ હાઉસ/કોપ�ર� શન અથવા SEBI દ્વારા જ�ર� ન

ગણવામાં આવ્�ું હોય તો પણ) વ� ૂલવાની અબાિધત અને � ૂણર્ મં�ૂર� છે અને ગ્રાહક િનયત સમયગાળામાં આ મા��ન
� ૂકવવા માટ� બંધાયેલા છે .
12.

ગ્રાહક સમ� છે ક� તે તેના દ્વારા � ૂકવવામાં આવેલા મા��ન તેની તમામ બાક� � ૂકવણીઓ માટ� લા�ુ પડતા નથી. સતત

મા��ન � ૂકવવા છતાં ગ્રાહક તેના ટ્ર� ડના સેટલમેન્ટ માટ� (અથવા લેવા બંધાયેલ) તેમજ કોન્ટ્રાક્ટને લેવા/અપનાવવા માટ�
આ પ્રકારની � ૂકવણી કરવા માટ� બંધાયેલો છે .
ટ્રાન્ઝેક્શન અને સેટલમેન્ટ
13.

ગ્રાહક� િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દતી વખતે અથવા વેચતી વખતે લે�ખતમાં ઓડર્ ર આપવાનો રહ�શે અથવા સ્ટોક
બ્રોકર અને ગ્રાહક વચ્ચે થયેલી પારસ્પ�રક સમ�ૂતી પ્રમાણે અન્ય કોઈ પ્રકાર� ઓડર્ ર આપવાનો રહ�શ.ે સ્ટોક બ્રોકર� તે
ગ્રાહકને આપવામાં આવેલા �ુિનક ગ્રાહક કોડમાં જ ગ્રાહકના ઓડર્ ર � ૂકવામાં આવે અને ટ્ર� ડ કરવામાં આવે તે બાબત

�ુિનિ�ત કરવાની રહ�શ.ે
14.

સ્ટોક બ્રોકર� તેના ગ્રાહકને તમામ મા�હતી ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ તથા ટ્ર� �ડ�ગ/સેટલમેન્ટ સાઈકલ, �ડ�લવર�/પેમન્ે ટના
સમયપત્રક, અન્ય કોઈપણ પ્રકારના ફ�રફારો �ગે સમયાંતર� ગ્રાહકને િવગતો આપવી જોઈએ, આની સામે ગ્રાહકની
જવાબદાર� એ રહ� છે ક� તે કરવામાં આવેલા ટ્ર� ડ સંબિં ધત સ્ટોક એક્સચ�જના આ પ્રકારના તમામ સમયપત્રક/પ્ર�ક્રયાઓને
� ૂણર્ કર� .

15.

સ્ટોક બ્રોકર� એ બાબત �ુિનિ�ત કરવાની રહ�શે ક� SEBI ના િનયમો, િનયમનો, પ�રપત્રો, નો�ટસ, માગર્દિશ�કાઓ
અને/અથવા એક્સચ�જના િનયમો, િનયમનો, પેટા-િનયમો, પ�રપત્રો અને નો�ટસમાં દશાર્વાયેલા હ�� ુ િસવાય તે ગ્રાહક
દ્વારા જમા કરાવવામાં આવેલા નાણા/િસ�ો�રટ� �ડપો�ઝટને એક અલગ ખાતામાં રાખે, પોતાના વ્ય�ક્તગત ખાતાથી તેને
અલગ રાખે અથવા અન્ય ગ્રાહકના ખાતાથી પણ અલગ રાખે તથા બ્રોકર આ નાણાંનો વ્ય�ક્તગત ઉપયોગ ન કર� અથવા
અન્ય ગ્રાહક માટ� પણ ઉપયોગ ન કર� .

16.

�યાર� એક્સચ�જ(સ) પોતાની �તે તમામ ટ્ર� ડ(સ)ને રદ કર� ત્યાર� ગ્રાહક વતી કરવામાં આવેલા તમામ ટ્ર� ડ પણ વાસ્તવમાં
રદ થયેલા ગણાશે, સ્ટોક બ્રોકર� તેમના ગ્રાહક(કો) સાથે સંબિં ધત કોન્ટ્રાક્ટ(સ) રદ કરવા માટ� બંધાયેલા હોય છે .

17.

એક્સચ�જ પર � પણ લેવડ-દ� વડ કરવામાં આવી હોય તે �યાં ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાય છે તે એક્સચ��સ દ્વારા �હ�ર કરવામાં
આવેલા િનયમો, પેટા-િનયમો અને િનયમનો તથા પ�રપત્રો/નો�ટસોને આિધન હોય છે , અને �યાં ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાય છે
તે એક્સચ��સ દ્વારા ન�� કરાયેલા પેટા-િનયમો અને િનયમનો પ્રમાણે આ પ્રકારના ટ્ર� ડ સાથે સંબિં ધત તમામ પક્ષો કોટર્ ના
અિધકાર ક્ષેત્ર હ�ઠળ આવે છે , આ એક્સચ��સના િનયમો, પેટા-િનયમો અને િનયમનો સંબિં ધત જોગવાઇઓ તથા તે હ�ઠળ
�હ�ર કરવામાં આવેલા પ�રપત્રો/નો�ટસોને આિધન રહ�ને ટ્ર� ડ કરવામાં આવ્�ું છે .

બ્રોકર� જ
18.

ગ્રાહક� સમયાંતર� સ્ટોક બ્રોકરને દલાલી અને લા�ુ પડતી રકમ � ૂકવવાની રહ�શે તેમજ આ ગ્રાહકના ખાતા, વ્યવહાર અને
સ્ટોક બ્રોકર� તેના ગ્રાહકને આપેલી સેવાઓ ઉપર લા�ુ પડ� છે . સંબિં ધત સ્ટોક એક્સચ��સના િનયમો, િનયમનો અને પેટાિનયમો અને/અથવા SEBI ના િનયમો અને િનયમનોમાં ન�� કરાયેલી મહ�મ દલાલીથી વ�ુ સ્ટોક બ્રોકર દલાલી વ� ૂલી
શક� નહ�.

�લ�ક્વડ�શન અને પો�ઝશનની સમાપ્તી
19.

સ્ટોક બ્રોકરના અન્ય હ�ો પ્રત્યે � ૂવર્ગ્રહ રાખ્યા િવના (�ુદ્દાને આ�બ્રટ્ર� શન (લવાદ�) સમક્ષ લઈ જવા સ�હત) ગ્રાહક� એ
બાબતની સમજ રાખવી જોઈએ ક� મા��ન અથવા અન્ય રકમ ન � ૂકવવાના તેમજ બાક�ના દ� વા ન � ૂકવવા વગેર� �વા
�કસ્સામાં સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકની તમામ અથવા કોઈ એક પો�ઝશનને �લ�ક્વડ�ટ/બંધ કર� શક� છે અને ગ્રાહકની
જવાબદાર�ઓ/ફરજોની સામે આ પ્રકાર� પો�ઝશનના �લ�ક્વડ�શન/બંધ કર� પોતાના લેણા સરભર કર� શક� છે . આ પ્રકાર�
�લ�ક્વડ�શન/બંધ કરવાની કામગીર� દરિમયાન કોઈપણ પ્રકાર� થયેલા �ુકસાન અને નાણાક�ય ચાજ�સ ગ્રાહક પાસેથી વ� ૂલ
કરવાના રહ�શ.ે

20.

ગ્રાહકના � ૃત્�ુ અથવા નાદાર�ના �કસ્સામાં તથા અન્ય કોઇ પ�ર�સ્થિતમાં નાણાં લેવામાં અને � ૂકવવામાં અથવા
િસ�ો�રટ�ની �ડ�લવર� અથવા તેને તબદ�લ કરવામાં અક્ષમ હોવા તેમજ ખર�દ� અથવા વેચવાનો ઓડર્ ર આપ્યો હોય તેવાં
�કસ્સામાં, ગ્રાહકના એસ્ટ� ટની સામે, જો કોઇ હોય તો સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકની લેવડ-દ� વડ બંધ કર�ને �ુકસાનીનો દાવો કર�
શક� છે . ગ્રાહક અથવા તેના નમિન�ુ�ક્તઓ, આ�ુગામી, વારસદારો અને નામે લેનાર વ્ય�ક્ત જો બાક�ના લેણા નીકળે તો તે
� ૂકવવા બંધાયેલા છે . ગ્રાહક� એ બાબતની ન�ધ લેવી જોઈએ ક� વારસદારની તરફ�ણમાં ભંડોળ/િસ�ો�રટ�ઝની તબ�દલી

માટ� કા� ૂની વારસાદાર સામે શેર બ્રોકરની માન્ય મં�ૂર� હોવી જોઈએ.
21.

સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકની � ૂકવણી/�ડ�લવર� તથા અન્ય પાસાઓમાં નાદાર� અગે સંબિં ધત એક્સચ�જ�ું ધ્યાન દોર�ું જોઈએ. �
�કસ્સામાં નાદાર ગ્રાહક કોપ�ર� ટ સંસ્થા/ભાગીદાર� સંસ્થા/મા�લક�ની કંપની હોય અથવા અન્ય કોઈ કા� ૂની સંસ્થા હોય તો
સ્ટોક બ્રોકર� ડાયર� ક્ટર(રો)/પ્રમોટર(રો)/ભાગીદાર(રો)/મા�લક(કો)ના નામ આપવા જોઈએ અને સ્ટોક બ્રોકર� તેમની મા�હતી
સંબિં ધત એક્સચ�જ(સ)ને આપવી જોઈએ.

િવવાદ�ું િનરાકરણ
22.

સ્ટોક બ્રોકર� સંબિં ધત એક્સચ��સ અને સેબીના સંપકર્ ની િવગતો ગ્રાહકને આપવી જોઈએ.

23.

સ્ટોક બ્રોકર� દર� ક લેવડ-દ� વડ તેના મારફતે થઈ હોવાના કારણે ગ્રાહકની તકરાર િનવારણમાં સહકાર આપવો જોઈએ અને
શેરની ખોટ� �ડ�લવર�, ખોટ� �ડ�લવર�ના ર� �ક્ટ�ફક� શન વગેર� સંબિં ધત વાંધાઓને �ૂ ર કરવા જોઈએ.

24.

�યાં ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાયો છે તે એક્સચ��સના િનયમો, પેટા-િનયમો અને િનયમનો તથા સમયાંતર� �હ�ર કરાયેલા
પ�રપત્રો/નો�ટસો અને તેના અમલીકરણ હ�ઠળ ગ્રાહક અને સ્ટોક બ્રોકર� �ડપો�ઝટ, મા��નના નાણા વગેર� સંબિં ધત કોઈપણ
પ્રકારના દાવા અને/અથવા િવવાદને મધ્યસ્થી (લવાદ) પાસે લઈ જવા જોઈએ.

25.

સ્ટોક બ્રોકર� તેના અને ગ્રાહક વચ્ચે થયેલા વ્યવહાર બાદ સ�ર્યલ
ે ા િવવાદના ઉક� લ માટ� ની પ્ર�ક્રયા ઝડપી બને તે �ુિન�ત

કર�ું જોઈએ અને તે આ પ્રકારની પ્ર�ક્રયામાં મધ્યસ્થીના અમલીકરણ માટ� જવાબદાર હોવો જોઈએ.
26.

ગ્રાહક/સ્ટોક બ્રોકર સમ� છે ક� સ�ાવાર પ્રિતિનિધ દ્વારા િવવાદના ઉક�લ માટ� , જો કોઇ હોય તો, અપાયેલા � ૂચનોના પાલન
માટ� ગ્રાહક/સ્ટોક બ્રોકર બં�ે બંધનકતાર્ છે અને ગ્રાહક/સબ-બ્રોકર વતીના પ્રિતિનિધ દ્વારા અપાયેલા સ�ાવાર પત્રની
� ૂચનાઓનો અમલ કરવાં બંધાયેલા રહ�શ.ે

સંબધ સમા�પ્ત
27.

સ્ટોક બ્રોકરની નાદાર�, � ૃત્�ુ, રા�નામા અથવા હકાલપટ્ટી તેમજ બોડર્ દ્વારા તે� ું પ્રમાણપત્ર રદ કરવામાં આવે તે બાબતો
સ�હત સ્ટોક એક્સચ�જના સભ્ય તર�ક� કોઈપણ કારણોસર સ્ટોક બ્રોકરના સભ્યપદને સ્થ�ગત કર� દ� વામાં આવે તો સ્ટોક
બ્રોકર અને ગ્રાહક વચ્ચેના આ સંબધ
ં ો રદ થઈ �ય છે .

28.

સ્ટોક બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ગ્રાહક સામેના પક્ષને લે�ખતમાં નો�ટસ આપીને ઓછામાં ઓછા એક મ�હના બાદ બહારના કોઈ
પક્ષને કંઈપણ કારણ આપ્યા િવના તેમના વચ્ચેના સંબધ
ં ોને રદ કરવાનો હ� ધરાવે છે . સંબધ
ં ોમાં આ પ્રકારની સમા�પ્ત
થતાં પહ�લાંની પક્ષના તમામ હ�ો, જવાબદાર�ઓ અને ફરજો તેમજ લેવડ-દ� વડ સંબિં ધત અ�સ્તત્વમાં રહ� છે અને બં�ે
પક્ષો અથવા તેમના વારસદારો, અમલકતાર્ઓ, સ�ામંડળ, કા� ૂની પ્રિતિનિધઓ અથવા આ�ુગામી કોઈપણ સંબિં ધત ક� સ
દરિમયાન તેના માટ� એકબી� સાથે જોડાયેલા રહ� છે .

29.

સબ-બ્રોકરના � ૃત્�ુ/નાદાર� અથવા બોડર્ સાથે તેના ર�સ્ટ્ર� શનને રદ કરવા અથવા સ્ટોક એક્સચ�જ દ્વારા સબ-બ્રોકરની
માન્યતા રદ કરવી અને/અથવા સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા સબ-બ્રોકર સાથેનો કરાર રદ કરવા સ�હતના કોઈપણ કારણો �ગે
ગ્રાહકને તેની �ણકાર� આપવાની રહ�શે અને આવા �કસ્સામાં ગ્રાહક સ્ટોક બ્રોકરના સીધા ગ્રાહક બની જશે, ઉપરાંત સ્ટોક
બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ગ્રાહકના તમામ ”હ�ો અને ફરજો” દસ્તાવેજની તમામ જોગવાઈઓ અમલમાં રહ�શ,ે �યાં �ુઘી
ગ્રાહક ઓછામાં ઓછા એક મ�હનાના સમયગાળા પ્રમાણે સંબધ
ં ો સમાપ્ત કરવા �ગે સ્ટોક બ્રોકરને લે�ખતમાં નો�ટસ ન આપે
ત્યાં �ુધી આ અમલી રહ�શ.ે

વધારાના હ�ો અને ફરજો
30.

સ્ટોક બ્રોકર� તેના દ્વારા થયેલી લેવડ-દ� વડ બાબતને ગ્રાહકને તેના �ડિવડન્ડ, રાઇટ્સ અથવા બોનસ શેર વગેર� �વી બાબતો
સંબિં ધત �ુરક્ષા મળ� રહ� તે �ુિનિ�ત કરવા�ું રહ�શ,ે અને આ ઉપરાંત શેર બ્રોકર� �ના માટ� અને �ના વતી િસ�ો�રટ�ઝમાં
લેવડ-દ� વડ કર� હોય તે ગ્રાહકના �હતોને �ુકશાન પહ�ચે તેવી કોઈપણ પ્ર� ૃિ� કરવાની રહ�શે નહ�.

31.

સેબી અને � એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાઇ હોય તેના દ્વારા �હ�ર કરાયેલા િનયમો, િનયમનો, પેટા-િનયમો, પ�રપત્રો,
નો�ટસ અને માગર્દિશ�કા પ્રમાણે સ્ટોક બ્રોકર અને ગ્રાહક� સમયાંતર� તેમના ખાતાની પતાવટ કરવાની રહ�શ.ે

32.

સ્ટોક બ્રોકર� એક્સચ�જ દ્વારા ન�� કરાયેલા ફોમ�ટ પ્રમાણે સમયાંતર� તેના ઘટકોને કોન્ટ્રાક્ટ નોટ ઈશ્� ૂ કરવાની રહ�શ,ે �માં
ઓડર્ ર નંબર, ટ્ર� ડ નંબર, ટ્ર� ડ સમય, ટ્ર� ડ �ક�મત, ટ્ર� ડ જથ્થો, ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની િવગતો, ગ્રાહક કોડ, બ્રોકર� જ, અન્ય તમામ
ચા�સર્ તથા એક્સચ�જ દ્વારા િનયત કરાયેલા ચો�સ સમયગાળામાં અન્ય તમામ િવગતો સ�હત લેવડ-દ� વડની દર� ક
િવગતોનો સમાવેશ થાય છે . સ્ટોક બ્રોકર� કામકાજના એક �દવસ દરિમયાન રોકાણકારને લેવડ-દ� વડની કોન્ટ્રાક્ટ નોટ હાડર્
નકલ અને/અથવા �ડ�જટલ સહ�નો ઉપયોગ કર�ને ઈલેક્ટ્રોિનક ર�તે મોકલવા�ું રહ�શ.ે

33.

સ્ટોક બ્રોકર� સંબિં ધત એક્સચ�જ ક� �યાં ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાઇ હોય ત્યાંથી પેઆઉટની �રિસપ્ટ સાથે કામકાજના એક �દવસ
દરિમયાન ગ્રાહકને ભંડોળની � ૂકવણી અથવા િસ�ો�રટ�ઝની �ડ�લવર� કર� શક� છે િસવાય ક� � એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર�ડ
અમલમાં �ુકાઇ હોય તેના દ્વારા સમયાંતર� ન�� કરાયેલા શરતો અને િનયમોને આિધન અને ગ્રાહક દ્વારા ન�� કરવામાં
આવ્�ું હોય.

34.

� એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાઇ હોય તેના દ્વારા િનયત કરાયેલા સમયગાળા દરિમયાન સ્ટોક બ્રોકર� ફંડ અને
િસ�ો�રટ�ઝ આ બં��
ે ું સં� ૂણર્ સ્ટ� ટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટ િનયત સમયગાળા અને ફોમ�ટમાં તેના ગ્રાહકને મોકલવા�ું રહ�શ.ે
વ�ુમાં, સ્ટ� ટમેન્ટમાં એ�ું પણ દશાર્વ�
ે ું હો�ું જોઈએ ક� જો ગ્રાહકને તેમાં કોઈ ખામી જણાય તો તે � એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર�ડ

અમલમાં �ુકાઇ હોય તેના દ્વારા િનયત કરાયેલા સમયગાળામાં ખામી �ગેની �ણકાર� આપી શકશે અને તેની �રિસપ્ટ સ્ટોક
બ્રોકરને આપવાની રહ�શ.ે
35.

સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકોને ડ�ઈલી મા��ન સ્ટ� ટમેન્ટ મોકલી શક� છે . ડ�ઈલી મા��ન સ્ટ� ટમેન્ટમાં બી� બાબતોની સાથે સાથે
કોલેટરલ �ડપો�ઝટ, કોલેટરલનો ઉપયોગ અને કોલેટરલ સ્ટ� ટસ (ઉપલબ્ધ બેલન્ે સ / ગ્રાહકની બાક� રકમ) સાથ રોકડની
બાબતે બ્રેક અપ, �ફક્સ્ડ �ડપો�ઝટ �રિસપ્ટસ (FDR), બેન્ક ગેરંટ� અને િસ�ો�રટ�ઝનો સમાવેશ થઇ શક� છે .

36.

ગ્રાહક� એ બાબત �ુિનિ�ત કરવાની રહ�શે ક� તેની પાસે કા� ૂની ક્ષમતા, તેનો ઉપયોગ અને સ્ટોક બ્રોકર સાથે સંબધ
ં કરવામાં
પોતાની ફરજો અને બાંયધર�ને િનભાવવા માટ� સક્ષમ છે . તમામ લેવડ-દ� વડ સંબિં ધત બાબતો � ૂણર્ થાય તે �ુિનિ�ત
કરવાની તમામ પ્ર�ક્રયાઓ થવી જોઈએ અને ગ્રાહક� આ પ્રકારના વ્યવહાર કરતાં પહ�લાં પ્ર�ક્રયાઓને � ૂણર્ કરવાની રહ�શ.ે

ઈલેક્ટ્રોિનક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ્સ (ECN)
37.

જો ગ્રાહક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ ઈલેક્ટ્રોિનક ર�તે મેળવવાનો િવકલ્પ પસંદ કર� તો તેણે સ્ટોક બ્રોકરને યોગ્ય ઈ-મેઈલ આઈડ�
આપવા�ું રહ�શ.ે ગ્રાહક પત્ર દ્વારા ઈ-મેઈલ આઈડ�માં ફ�રફાર �ગે સ્ટોક બ્રોકરને મા�હતી આપી શક� છે . જો ગ્રાહક� ઈન્ટરનેટ
ટ્ર� �ડ�ગનો િવકલ્પ પસંદ કય� હોય તો તેણે ગ્રાહક આધા�રત �ુઝર આઈડ� અને પાસવડર્ નો ઉપયોગ કર�ને િસ�ોર એક્સેસ
દ્વારા ઈ-મેઈલ આઈડ�માં બદલાવ �ગે� ું � ૂચન આપ�ું જોઈએ.

38.

સ્ટોક બ્રોકર� એ બાબત �ુિનિ�ત કરવાની રહ�શે ક� ઈ-મેઈલ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા તમામ ECN �ડ�જટલ ર�તે સહ� કર� લા,
એન�ક્રપ્ટ, નોન-ટ� મ્પર� બલ અને IT એક્ટ, 2000ની જોગવાઈઓ�ું પાલન કરતાં હોય. જો ECN ઈ-મેઈલ દ્વારા એક
એટ� ચમેન્ટમાં મોકલવામાં આવ્�ું હોય તો એટ� ચ કર� લી ફાઈલ પણ �ડ�જટલ િસગ્નેચર સાથે, એન�ક્રપ્ટ અને નોન-ટ� મ્પર� બલ
હોવી જોઈએ.

39.

ગ્રાહક� એ બાબતની ન�ધ રાખવાની રહ�શે ક� સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા આપવામાં આવેલ બાઉન્સ મેઈલ નો�ટ�ફક� શનથી કોન્ટ્ર� ક�ટ
નોટની �ડ�લવર� ગ્રાહકના ઈ-મેઈલ ID ઉપર જોવા મળશે.

40.

સ્ટોક બ્રોકર એક્સચ�જ દ્વારા ન�� કરાયેલી પદ્ધિત અ�ુસાર અને IT એક્ટ, 2000 ની જોગવાઈઓ�ું પાલન કરવા તથા
SEBI/સ્ટોક એક્સચ�જ દ્વારા સમયાંતર� �હ�ર કરવામાં આવેલા િનયમો/િનયમનો/પ�રપત્રો/માગર્દિશ�કાઓ પ્રમાણે ECN અને
ઈ-મેઈલની પહ�ચ સોફ્ટ અને નોન-ટ� મ્પર� બલ ર�તે સાચવી રાખવાની રહ�શ.ે �ડ�લવર�નો �ુરાવો એટલે ક� કોન્ટ્રાક્ટ નોટ

મોકલતી વખતે તૈયાર થયેલા લોગ �રપોટર્ ને સ્ટોક બ્રોકર� SEBI/ સ્ટોક એક્સચ��સના િવસ્� ૃત િનયમનો � ૂજબ ચો�સ
સમયગાળા �ુધી સાચવવાના રહ�શ.ે લોગ �રપોટર્ કોન્ટ્રાક્ટ નોટની િવગતો ધરાવતો હોવો જોઈએ ક� � ગ્રાહકને �ડ�લવર થયો
નથી અથવા ઈ-મેઈલ મળ્યો નથી ક� બાઉન્સ બેક થયો છે . સ્ટોક બ્રોકર� SEBI/ સ્ટોક એક્સચ��સના િવસ્� ૃત િનયમનો
અ�ુસાર િનયત સમયગાળાની �દર બાઉન્સ મેઈલની �રિસપ્ટ મેળવવા�ું �ુિનિ�ત કરવા માટ� શ� હોય તેટલાં પ્રયત્નો
કરવા જોઈએ.
41.

� ગ્રાહક� ઈલેક્ટ્રોિનક માધ્યમ દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મેળવવાનો િવકલ્પ પસંદ કરતા નથી તેમને સ્ટોક બ્રોકર� સતત ભૌિતક ર�તે
કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મોકલવાની રહ�શ.ે �યાર� ગ્રાહકને ECNની �ડ�લવર� ન થઈ હોય અથવા ગ્રાહકના ઈ-મેઈલ ID દ્વારા તેને
નકાર� દ� વામાં (ઈ-મેઈલ બાઉન્સ થવા) આવ્�ું હોય ત્યાર� સ્ટોક બ્રોકર� SEBI/ સ્ટોક એક્સચ��સની માગર્દિશ�કા હ�ઠળ ચો�સ
સમયગાળામાં ગ્રાહકને ભૌિતક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મોકલવાની રહ�શે અને આ પ્રકારની ભૌિતક કોન્ટ્રાક્ટ નોટની �ડ�લવર�નો �ુરાવો
સાચવવાનો રહ�શ.ે

42.

ગ્રાહકને ECNની િવગતો મોકલવાની સાથે-સાથે સ્ટોક બ્રોકર� વેબસાઈટ ઉપર પણ ECNની િવગતો પ્રિસદ્ધ કરવાની રહ�શ,ે
ગ્રાહક વેબસાઈટ ઉપર પણ �ુર�ક્ષત ર�તે આ િવગતો જોઈ શક� તે માટ� ગ્રાહકને �ુિનક �ુઝર નેમ અને પાસવડર્ આપવાનો
રહ�શ,ે આ સાથે ગ્રાહક ઈલેક્ટ્રોિનક ર�તે કોન્ટ્રાક્ટ નોટ સેવ કર� અને/અથવા તેની િપ્રન્ટ આઉટ લઈ શક� તેવો પણ િવકલ્પ
આપવાનો રહ�શ.ે

કાયદો અને અિધકાર ક્ષેત્ર
43. આ દસ્તાવેજમાં ઉલ્લેખ કરાયેલા ચો�સ હ�ો ઉપરાંત સ્ટોક બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ગ્રાહક અન્ય હ�ો પણ અજમાવવાના
હકદાર છે અને � એક્સચ��સમાં ગ્રાહક� ટ્ર� ડ કરવા�ું પસંદ ક�ુ� હોય તેના િનયમો, પેટા-િનયમો અને િનયમનો તેમજ SEBI
દ્વારા િનયમો અને િનયમનો હ�ઠળ �હ�ર કરાયેલા પ�રપત્રો/નો�ટસો ગ્રાહક અને સ્ટોક બ્રોકરને લા�ુ પડ� છે .
44.

આ દસ્તાવેજની જોગવાઈઓ હંમશ
ે ા સરકારના �હ�રનામા, અન્ય િનયમો, િનયમનો, માગર્દિશ�કાઓ અને SEBI દ્વારા �હ�ર
કરાયેલા પ�રપત્રો/નો�ટસ તેમજ �યાં ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાઇ હોય તે સંબિં ધત સ્ટોક એક્સચ�જના િનયમો, િનયમનો અને પેટાિનયમોને આિધન છે અને તે �-તે સમયે લા�ુ રહ�શ.ે

45.

સ્ટોક બ્રોકર અને ગ્રાહક આ�બ�ટ્ર�શન એન્ડ ક�ન્સલેશન એક્ટ, 1996 હ�ઠળ આ�બ�ટ્ર�ટર(સ) દ્વારા લેવાયેલા િનણર્યને સ્વીકારવા
બંધાયેલા છે . જો કોઈ પક્ષને આ�બ�ટ્ર�શનના િનણર્યથી સંતોષ ન થાય તો સ્ટોક એક્સચ��સની �દર જ અપીલ કરવાની
જોગવાઈ પણ છે .

46.

આ દસ્તાવેજમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા શબ્દો અને પ્રિત�ક્રયાઓ ક� �ને અહ� વ્યાખ્યાિયત કરવામાં નથી આવ્યાં, પરં � ુ તેનો
મતલબ એક્સચ��સ/SEBI દ્વારા �હ�ર કરાયેલા િનયમો, પેટા-િનયમો અને િનયમનો તેમજ પ�રપત્રો/ નો�ટસના પ્રમાણે જ
થશે.

47.

સ્ટોક

બ્રોકર

દ્વારા

પોતાની

મેળે

ઉમેરવામાં

આવેલા

દર� ક

કલમ/દસ્તાવેજો

એક્સચ��સ/SEBIના

િનયમો,

િનયમનો/નો�ટસ/પ�રપત્રોથી િવપર�ત હોવા જોઈએ નહ�. આ પ્રકારના �તે ઉમેરવામાં આવેલી કલમો/દસ્તાવેજ(જો) 15
�દવસની અગાઉની નો�ટસથી બદલી શકાય છે . એક્સચ��સ/SEBI દ્વારા હ�ો અને ફરજોમાં કરાયેલા કોઈપણ પ્રકારના
બદલાવ �ગે ગ્રાહક�ું ધ્યાન દોરવા�ું રહ�શ.ે
48.

જો સેબીના િનયમો અને િનયમનો અથવા �યાં ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાઇ હોય તે એક્સચ��સના પેટા-િનયમો, િનયમો અને
િનયમનોમાં પક્ષોના હ�ો અને ફરજોમાં કોઈપણ પ્રકારના ફ�રફાર અથવા બદલાવ કરવામાં આવે તો આ દસ્તાવેજમાં
દશાર્વલ
ે ા હ�ો અને ફરજોમાં પણ તે ફ�રફારો અથવા બદલાવને સમાિવષ્ટ કરવામાં આવશે.

સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ગ્રાહકને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવતી ઈન્ટરનેટ અને વાયરલેસ ટ� કનોલો� આધા�રત ટ્ર� �ડ�ગ �ુિવધા (“હ�ો અને

ફરજો” દસ્તાવેજ(જો)માં ઉલ્લેખ કરાયેલી તમામ કલમો લા�ુ પડશે. વ�ુમાં, નીચે દશાર્વવામાં આવેલી કલમો પણ લા�ુ પડશે.)
1.

સ્ટોક બ્રોકર વાયરલેસ ટ� કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા ઈન્ટરનેટ બેઝ્ડ ટ્ર� �ડ�ગ (IBT) �ુિવધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટ� લાયક છે ,
�માં મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ સ�હત ડ�ટા કાડર્ ક� �માં ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (IP)નો ઉપયોગ થાય છે તેનો સમાવેશ થાય છે .

સ્ટોક બ્રોકર� વાયરલેસ ટ� કનોલો�ના ઉપયોગથી ઈન્ટરનેટ બેઝ્ડ ટ્ર� �ડ�ગ/િસ�ો�રટ� ટ્ર� �ડ�ગ સંબિં ધત SEBI અને એક્સચ��સ

દ્વારા સમયાંતર� ન�� કર� લી તમામ બાબતોને પ�ર� ૂણર્ કરશે.
2.

ગ્રાહક િસ�ો�રટ�ઝમાં રોકાણ/ટ્ર� �ડ�ગ કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે અને આ હ�� ુ માટ� ક� ઈન્ટરનેટ આધા�રત ટ્ર� �ડ�ગ �ુિવધા અથવા

વાયરલેસ ટ� કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા િસ�ો�રટ�ઝમાં ટ્ર� �ડ�ગ કરવાની ઈચ્છા રાખે છે . સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકને સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT
સિવ�સ ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ અને એક્સચ��સ/ SEBI દ્વારા ન�� કરાયેલા િનયમો પ્રમાણે સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT વેબસાઈટ

ઉપર � ૂકવામાં આવેલી શરતો અને િનયમો તેમજ SEBI/એક્સચ��સની જોગવાઈઓ અ�ુસાર ગ્રાહક� સ્ટોક બ્રોકસર્ IBTનો
ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

3.

સ્ટોક બ્રોકર� વાયરલેસ ટ� કનોલો�/ઈન્ટરનેટ/સ્માટર્ ઓડર્ ર અથવા અન્ય કોઈ ટ� કનોલો� મારફતે િસ�ો�રટ�ઝમાં ટ્ર� �ડ�ગ સાથે
સંકળાયેલા િવશેષતતાઓ, પ�રબળો, જોખમો, જવાબદાર�ઓ, ફરજો અને લાયા�બ�લટ� સંબિં ધત તમામ �ણકાર�ઓ

ગ્રાહકના ધ્યાને લાવવી જોઈએ, આ ઉપરાંત ગ્રાહક દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી અન્ય ટ� કનોલો� �ગે સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ધ્યાન
દોર�ું જોઈએ.

4.

સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકને એ બાબતની �ણકાર� આપવી જોઈએ ક� સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમ પોતાની મેળે પ્રારં �ભક પાસવડર્ તૈયાર
કર� છે અને તેની પાસવડર્ ની નીિત એક્સચ��સ/SEBIના િનયમો પ્રમાણે ઘડવામાં આવી હોય છે .

5.

�ુઝરનેમ અને પાસવડર્ ની �ુપ્તતા �ળવવા માટ� ગ્રાહક જવાબદાર હોય છે અને સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમનો ઉપયોગ કર�ને
ગ્રાહકના �ુઝરનેમ અને/અથવા પાસવડર્ નો ઉપયોગ કર�ને અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત અથવા અનિધ�ૃત વ્ય�ક્ત દ્વારા કરાયેલા

તમામ ઓડર્ ર અને લેવડ-દ� વડ માટ� ગ્રાહક સં� ૂણર્પણે જવાબદાર રહ� છે . વ�ુમાં, ગ્રાહકને ટ� કનોલો�ની અિધ�ૃતતા અને

તેમજ વાયરલેસ ટ� કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા ઈન્ટરનેટ ટ્ર� �ડ�ગ/િસ�ો�રટ�ઝ ટ્ર� �ડ�ગ સંબિં ધત કડક િસ�ો�રટ�ના પગલા

�ગેની �ણકાર� હોય છે તેમજ તેણે એ બાબતની �ણકાર� પણ રાખવાની હોય છે ક� ગ્રાહક પોતે અને/અથવા તેના અિધ�ૃત

પ્રિતિનિધ અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત તેમજ કમર્ચાર�ઓ અને સ્ટોક બ્રોકરના �ડલસર્ સમક્ષ પાસવડર્ ની �ણકાર� આપે નહ�, તે બાબત

�ુિનિ�ત કરવાની રહ� છે .
6.

જો ગ્રાહક પોતાનો પાસવડર્ � ૂલી �ય, સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમમાં િસ�ો�રટ�માં ખામી જણાય, શંકાસ્પદ ફ�રફારો ન�ધે,

પોતાના �ુઝરનેમ/પાસવડર્ /એકાઉન્ટમાં �બનસ�ાવાર એક્સેસ થ�ું હોવા�ું ન�ધે તો તેણે આ �બનસ�ાવાર ઉપયોગની
તમામ િવગતો, તાર�ખ, પ્રકાર અને લેવડ-દ� વડ સંબિં ધત તાત્કા�લક સ્ટોક બ્રોકરને લે�ખતમાં �ણકાર� આપવાની રહ�શ.ે

7.

ગ્રાહક વાયરલેસ ટ� કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા ઈન્ટરનેટ/િસ�ો�રટ�ઝ ટ્ર� �ડ�ગ દ્વારા ઓડર્ ર આપવા સાથે સંકળાયેલા તમામ

જોખમોથી સં� ૂણર્પણે મા�હતગાર છે અને તેને સમ� છે . ગ્રાહકના �ુઝરનેમ/પાસવડર્ ના ઉપયોગથી કરવામાં આવતી
કોઈપણ લેવડ-દ� વડ માટ� ગ્રાહક સં� ૂણર્પણે જવાબદાર છે .

8.

ગ્રાહકની અર�ને આધાર� સ્ટોક બ્રોકર� ઓડર્ ર/ટ્ર� ડ સંબિં ધત �ુ�ષ્ટ ઈમેઈલ દ્વારા તેને મોકલવાની રહ�શ.ે ગ્રાહકને એ બાબતની

�ણકાર� છે ક� ઓડર્ ર/ટ્ર� ડ �ુ�ષ્ટ પણ વેબ પોટર્ લ ઉપર આપવામાં આવે છે . જો ગ્રાહક વાયરલેસ ટ� કનોલો�નો ઉપયોગ કરતો

હોય તો સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકના �ડવાઈસ ઉપર જ ઓડર્ ર/ટ્ર� ડ �ુ�ષ્ટ સંબિં ધત મા�હતી મોકલી શક� છે .
9.

ગ્રાહકને એ બાબતની �ણકાર� છે ક� ઈન્ટરનેટ ઉપર ટ્ર� �ડ�ગ સાથે ઘણાં અિનિ�ત પ�રબળો અને જ�ટલ હાડર્ વર
ે , સોફ્ટવેર,

િસસ્ટમ, કમ્�ુિનક� શન લાઈન, પે�રફ�રલ વગેર� સંકળાયેલા હોય છે , �ના કારણે અવરોધો સ�ર્વાની શ�તાઓ રહ�લી હોય છે .

સ્ટોક બ્રોકર અને એક્સચ�જ આમાં કોઈપણ પ્રકાર�ું પ્રિતિનિધત્વ કરતાં હોતા નથી અથવા ખાતર� આપતા નથી ક� ગ્રાહકને
કોઈપણ પ્રકારના અડચણ િવના સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT સિવ�સ દર� ક સમયે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

10. કોઈપણ પ્રકાર� ગ્રાહક/સ્ટોક બ્રોકર/એક્સચ�જ ખાતે �લન્ક/િસસ્ટમ ખોરવાઈ જવાને કારણે સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમ રદ્દ થઈ

જવા, અવરોધ સ�ર્વા, ઉપલબ્ધ ન હોવી અથવા તે ખોરવાઈ જવા અથવા સિવ�સ અથવા એક્સચ��સની સેવાઓ અથવા
િસસ્ટમ અથવા પોતાના ઓડર્ ર ઉપર અમલીકરણ ન થવાના �કસ્સામાં ગ્રાહકના ઓડર્ ર પર અમલીકરણ ન થવાના �કસ્સામાં
ગ્રાહક એક્સચ�જ અથવા સ્ટોક બ્રોકર ઉપર દાવો કર� શકશે નહ�, આમાં સ્ટોક બ્રોકર/એક્સચ��સના ��ુ શમાં ન હોય તેવા
કારણોનો સમાવેશ થાય છે .

પ�રિશષ્ટ - 5
� ૂડ�બ�ર અને ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટ માટ� �રસ્ક �ડસ્ક્લોઝર ડો�ુમેન્ટ
આ દસ્તાવેજમાં સ્ટોક એક્સચ��સના ઈ�ક્વટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટમાં ટ્ર� �ડ�ગ કરવાને લગતી મહત્વની મા�હતી છે . તમામ સંભિવત

�હસ્સેદારોએ એક્સચ�જના ઈ�ક્વટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટમાં સોદા કરતા પહ�લા આ દસ્તાવેજ વાંચ�ું જોઇએ.

સ્ટોક એક્સચ��સ/SEBI સ્વતંત્ર ર�તે ક� સં�ક્ુ ત ર�તે કોઈ બાંયધર� આપતા નથી ક� આ �ુલાસા દસ્તાવેજ � ૂણર્ છે અથવા તે � ૂણર્ હોવા
�ગે ક� ચોક્સાઈ �ગે કોઈ ર�ુ આત કરવામાં આવતી નથી, તેમજ સ્ટોક એક્સચ��સ/SEBI ટ્ર� �ડ�ગ સેગમેન્ટમાં કોઈપણ �હસ્સેદાર�ું

સમથર્ન ક� પ્રચાર કરતા નથી. આ �ૂંકા �ુલાસાના િનવેદનમાં ટ્ર� �ડ�ગના તમામ જોખમો અને અન્ય મહત્ત્વના પાસાને આવર� લેવાયા

નથી.

સંલગ્ન જોખમોના સંદભર્માં, તમે �માં પ્રવેશવાના છો તે સંબધ
ં ની પ્ર�ૃિતને બરાબર સમજો અને તમારા માટ� ક� ટ�ું જોખમ છે તે સમજો

પછ� જ તમાર� સોદા કરવા જોઈએ.

તમાર� એ હક�કત �ણવી અને સમજવી જોઈએ ક� ઈ�ક્વટ� શેર, ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ અથવા સ્ટોક એક્સચ�જ પર ટ્ર� ડ થતા અને
િવિવધ પ્રકાર�ું જોખમ ઘરાવતા અન્ય સાધનોમાં સોદા કરવા મયાર્�દત �ોત/મયાર્�દત રોકાણ અને/અથવા ટ્ર� �ડ�ગનો અ�ુભવ ક� ઓછ�

જોખમ ક્ષમતા ઘરાવતી વ્ય�ક્ત માટ� યોગ્ય નથી. તેથી તમાર� કાળ�� ૂવર્ક િવચાર�ું જોઈએ ક� તમાર� નાણાક�ય �સ્થિતને ધ્યાનમાં

રાખતા આ પ્રકારન સોદા તમારા માટ� યોગ્ય ગણાય ક� નહ�. જો સ્ટોક એક્સચ�જમાં તમે સોદા કરો અને તમને િવપર�ત પ�રણામો

અથવા �ુકસાન �ય તો, તેના માટ� માત્ર તમે જવાબદાર હશો અને સ્ટોક એક્સચ�જ/તેના �ક્લય�ર�ગ કોપ�ર� શન અને/અથવા SEBI

તેના માટ� કોઈપણ ર�તે જવાબદાર રહશે નહ�, અને એવી અર� નહ� કર� શકાય ક� સંકળાયેલા જોખમ �ગે � ૂરતા પ્રમાણમાં �ુલાસો
કરવામાં આવ્યો ન હતો અથવા સંબિં ધત સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તમને જોખમની સં� ૂણર્ મા�હતી આપવામાં આવી ન હતી. ભાગ લેનારાઓ

તમામ પ�રણામ માટ� પોતે જવાબદાર હશે અને તેના �ગે કોઈ કરાર થઈ શકશે નહ�. તમાર� એ માનીને સ્વી�ૃિત આપવી જોઇએ અને

સ્વીકાર�ું જોઈએ ક� સ્ટોક એક્સચ�જમાં ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની ખર�દ� અને/અથવા વેચાણ પર નફો થવાની ક� ખોટ નહ� થવાની કોઈ

ગેરંટ� આપી શકાય નહ�.

તમાર� એ સ્પષ્ટ ર�તે સમજ�ું જોઈએ ક� સ્ટોક બ્રોકર મારફત સ્ટોક એક્સચ�જમાં તમારા સોદા સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ન�� કરવામાં આવેલી

ક� ટલીક િવિધને � ૂણર્ કરવાને આિધન રહ�શ,ે તેમાં તમારા ગ્રાહકને �ણો ફોમર્ ભર�ુ,ં અિધકારો અને ફરજો�ું વાંચન, �ું કર�ું અને �ું ન

કર�ું તે� ું વાંચન વગેર� સામેલ છે , તથા તે સંબિં ધત સ્ટોક એક્સચ��સના િનયમો, પેટાિનયમો અને િનયમનો, તેના �ક્લય�ર�ગ

કોપ�ર� શનો, SEBI દ્વારા િનધાર્�રત માગર્દિશ�કા અને સમયાંતર� અમલમાં �ુક�લ પ�રપત્રોને આિધન છે � સ્ટોક એક્સચ��સ અથવા

તેના �ક્લય�ર�ગ કોપ�ર� શનો દ્વારા સમયાંતર� �હ�ર કરાઇ શકાશે.

સ્ટોક એક્સચ��સ કોઈ સલાહ આપતા નથી ક� તે માટ� ની ભલામણ કરતા નથી અને સ્ટોક એક્સચ��સના કોઇપણ સ્ટોક બ્રોકર સાથે ક�

આ દસ્તાવેજમાં સમાિવષ્ટ કોઇપણ મા�હતીના આધાર� કોઈપણ ત્રી� પક્ષકાર સાથે વ્યવસાયના સંબધ
ં માં દાખલ થયેલ કોઈપણ

વ્ય�ક્તને જવાબદાર રહ�શે નહ�. આ દસ્તાવેજમાં આપવામાં આવેલી કોઈપણ મા�હતીને વ્યાપારની સલાહ ગણવી જોઈએ નહ�. આ
પ્રકારના સોદા સાથે સંકળાયેલ જોખમોને સમ�યા વગર ક� તેની સમીક્ષા વગર સોદાનો કોઈ િવચાર કરવો જોઈએ નહ�. તમને કોઈ
બાબતની શંકા હોય તો, તેના માટ� વ્યવસાિયક સલાહ મેળવો.

સોદા કરવા ક� નહ� અથવા બી�ને સોદા કરવાની સ�ા આપવી ક� નહ� તે ન�� કરતા પહ�લાં તમાર� નીચેની બાબતોથી વાક� ફ થ�ું

જ�ર� છે :

1. પાયાના જોખમો:
1.1 વધાર� વોલે�ટ�લટ� (અ�સ્થરતા)�ું જોખમ:

સ્ટોક એક્સચ��સમાં ટ્ર� �ડ�ગ પ્ર� ૃિ� ચા�ુ હોય ત્યાર� િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમાં ગિતશીલ ઉતાર-ચઢાવ આવે તેને વોલે�ટ�લટ�
કહ� છે . સામાન્ય ર�તે, િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમાં વોલે�ટ�લટ� �મ વધાર� તેમ તેના ભાવમાં વધાર� ઉતાર-ચઢાવ આવે છે .
ઓછ� ટ્ર� ડ થતી િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમાં સ�ક્રય િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની સરખામણીમાં વધાર� વોલે�ટ�લટ� હોઇ

શક� છે . વોલે�ટ�લટ�ના પ�રણામે, તમારા ઓડર્ ર �િશક ર�તે અમલ થાય અથવા �બલ�ુ લ અમલ ન થાય તેવી શ�તા રહ� છે અથવા
તમારો ઓડર્ ર � ભાવે અમલમાં � ૂકાય તે ભાવ છે લ્લા ટ્ર� ડ થયેલા ભાવ કરતા ઘણો અલગ હોય અથવા ત્યારબાદ બદલાય તેવી

શ�તા રહ� છે તેથી કાલ્પિનક અથવા વાસ્તિવક �ુકસાન થઈ શક� .

1.2 નીચી તરલતા�ું જોખમ:

બ�રના �હસ્સેદારો સ્પધાર્ત્મક ભાવે અને ઓછામાં ઓછા ભાવના તફાવતે ઝડપથી િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ�ું વેચાણ

અને/અથવા ખર�દ� કર� શક� તેને તરલતા કહ� છે . સામાન્ય ર�તે, એ�ું માનવામાં આવે છે ક� બ�રમાં �ટલા પ્રમાણમાં ઓડર્ ર વધાર�

હશે એટલી તરલતા વ�ુ રહ�શ.ે તરલતા મહત્ત્વ� ૂણર્ છે કારણ ક� તરલતા વધાર� હોય તો રોકાણકારો ઝડપથી અને ભાવના લ�ુ�મ

તફાવત સાથે િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝની ખર�દ� અને/અથવા વેચાણ કર� શક� છે , અને પ�રણામે રોકાણકારોને ખર�દવામાં આવેલા ક�

વેચાયેલા િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ માટ� વ�ુ સ્પધાર્ત્મક ભાવ મળવાની શ�તા રહ� છે . સ�ક્રય િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ

કોન્ટ્રાક્ટની સરખામણીમાં ક� ટલીક િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમાં તરલતા�ું પ્રમાણ ની�ું રહ�વા�ું જોખમ હોઇ શક� છે . પ�રણામે,
તમારા ઓડર્ ર �િશક ર�તે અમલમાં � ૂકાઇ શક� અથવા ભાવના મોટા તફાવત સાથે અમલમાં થઇ શક� ક� �બલ�ુ લ અમલ ન થાય તેવી

શ�તા રહ� છે .

1.2.1 ડ� ટ્ર� �ડ�ગની વ્� ૂહરચનાના ભાગ�પે િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ વેચવા ક� ખર�દવામાં પણ �ુકસાન જવાની શ�તા રહ� શક�

છે કારણ ક� આવી �સ્થિતમાં િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ અપે�ક્ષત ભાવના સ્તર કરતા નીચા/�ચા ભાવે વેચાયા/ખર�દાયા હોઈ શક�

છે , �થી કોઈ ઓપન પો�ઝશન ન હોય અથવા િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ �ડ�લવર કરવાની ક� સ્વીકારવાની ફરજ ન હોય.
1.3 િવસ્� ૃત સ્પ્રેડ�ું જોખમ:

સ્પ્રેડ એ શ્રેષ્ઠ ખર�દ ભાવ અને શ્રેષ્ઠ વેચાણ ભાવ વચ્ચેનો તફાવત છે . તે િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દવાના ભાવ અને તરત

વેચવાના તથા તેનાથી �ધી �સ્થિતમાં તફાવત દશાર્વે છે . ઓછા તરલ ક� �બન તરલ િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ માટ� ઓછ�
તરલતા અને વધાર� તરલતા હોય ત્યાર� સામાન્ય કરતા વધાર� સ્પ્રેડ થઈ શક� છે . તેનાથી �તે વ�ુ સારા ભાવની રચનાને અસર થશે.

1.4 જોખમ ઘટાડતા ઓડર્ ર:

�ુકસાનને અ�ુક રકમની મયાર્દા �ુધી ઘટાડવા માટ� ના ઓડર્ ર � ૂકવા (�મ ક� “સ્ટોપ લોસ” ઓડર્ ર, અથવા “�લિમટ” ઓડર્ ર) ઘણી વાર

અસરકારક �ુરવાર નહ� થાય કારણ ક� બ�રની �સ્થિતમાં ઝડપી �હલચાલથી આવા ઓડર્ રનો અમલ કરવો અશ� બની જશે.

1.4.1 િવ�ુ દ્ધ બા�ુ એ ક� ટલા ઓડર્ ર ઉપલબ્ધ છે , તેના આધાર� ભાવ ગમે તે હોય, “માક� ટ” ઓડર્ રનો તાત્કા�લક અમલ થશે, અને ગ્રાહકને
“માક� ટ” ઓડર્ ર�ું તત્કાળ અમલીકરણ મળ� શક� છે પરં � ુ અમલીકરણ બાક� રહ�લ ઓડર્ રના ઉપલબ્ધ ભાવે થઈ શક� છે � ઓડર્ રન

જથ્થાને, ભાવના સમયની પ્રાથિમકતાના આધાર� અલમમાં �ુકાય છે . અહ� એ સમજ�ું આવશ્યક છે ક� છે લ્લે ટ્ર� ડ થયેલા ભાવ કરતા
અથવા તે િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના શ્રેષ્ઠ ભાવ કરતા આ ભાવ ઘણો અલગ હોઈ શક� છે .

1.4.2 “�લિમટ” ઓડર્ ર ત્યાર� જ અમલી બનશે �યાર� તે ઓડર્ ર માટ� ન�� કરાયેલી “�લિમટ” ના ભાવ અથવા વ�ુ સારા ભાવે પહ�ચે.
ગ્રાહકને ભાવમાં રક્ષણ મળે છે ત્યાર� સાથે સાથે તે ઓડર્ ર અમલ જ ન થાય તેવી પણ શ�તા રહ� છે .

1.4.3 સ્ટોપ લોસ ઓડર્ ર સામાન્ય ર�તે સ્ટોક/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના વતર્માન ભાવથી “�ૂ ર” ના ભાવે � ૂકાય છે અને આવા

િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટોપ પ્રાઈસ પર પહ�ચે અથવા તે ભાવ પર ટ્ર� ડ થાય ત્યાર� ઓડર્ ર સ�ક્રય થાય છે . સામાન્યપણે સેલ

સ્ટોપ ઓડર્ ર ચા�ુ ભાવથી નીચા ભાવે � ૂકવામાં આવે છે , �યાર� બાય સ્ટોપ ઓડર્ ર ચા�ુ ભાવથી �ચા ભાવે � ૂકાય છે . �યાર�

િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ � ૂવર્િનધાર્�રત ભાવે પહ�ચે અથવા તે ભાવે ટ્ર� ડ થાય ત્યાર� સ્ટોપ લોસ ઓડર્ ર માક� ટ/�લિમટ ઓડર્ રમાં
�પાંત�રત થાય છે અને તે �લિમટ પર અથવા વ�ુ સારા ભાવે અમલી બને છે . �લિમટ ઓડર્ ર અમલમાં આવશે જ તેની કોઈ ખાતર�
નથી કારણ ક� િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ � ૂવર્િનધાર્�રત ભાવને છે દ� શક� છે , અને આવા �કસ્સામાં આવા ઓડર્ ર અમલમાં ન � ૂકાય
તેવી શ�તા ઉભી થાય છે � સામાન્ય �લિમટ ઓડર્ રમાં પણ હોય છે .
1.5 સમાચારની �હ�રાત થવા�ું જોખમ:

સ્ટોક/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના ભાવને અસર કર� શક� તેવા સમાચારની �હ�રાત ટ્ર� �ડ�ગ દરિમયાન થઈ શક� છે , અને નીચી તરલતા અને

�ચી વોલે�ટ�લટ� હોય ત્યાર� િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના ભાવમાં અણધાર� હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક �હલચાલ થઈ શક� છે .
1.6 અફવાઓ�ું જોખમ:

કંપનીઓ/ચલણો િવશે બ�રમાં ઘણી વાર મોઢ�થી, અખબારો, વેબસાઈટ અથવા ન્� ૂઝ એજન્સીઓ વગેર� દ્વારા અફવાઓ ફ�લાય છે .

રોકાણકારોએ સાવધ રહ�� ું જોઈએ અને અફવાઓના આધાર� પગલાં ન લેવા જોઈએ.
1.7 િસસ્ટમ�ું જોખમ:

બ�ર � ૂલે ત્યાર� અને બંધ થાય તે પહ�લાં ઘણી વાર �ચા વોલ્�ુમમાં ટ્ર� �ડ�ગ થાય છે . આ�ું ��ું વોલ્�ુમ �દવસમાં કોઈપણ સમયે
રચાઈ શક� છે . તેનાથી ઓડર્ રના અમલીકરણ અથવા �ુ�ષ્ટમાં િવલંબ થઈ શક� છે .

1.7.1 વોલે�ટ�લટ�ના સમયગાળામાં, બ�રના �હસ્સેદારો તેમના ઓડર્ રનો જથ્થો અથવા ભાવો સતત �ુધારતા રહ� અથવા નવો ઓડર્ ર
� ૂકતા રહ� તો ઓડર્ રના અમલીકરણ અને તેની �ુ�ષ્ટમાં િવલંબ થઈ શક� છે .

1.7.2 બ�રની ચો�સ �સ્થિતમાં, પો�ઝશનને બ�રમાં વાજબી ભાવે અથવા કોઈપણ ભાવે વટાવવી � ૂશ્ક� લ અથવા અશ� બની શક�

છે , �યાર� ખર�દ� ક� વેચાણની બા�ુ એ કોઈ બાક� ઓડર્ ર નીકળતા ન હોય અથવા કોઈ અસામાન્ય ટ્ર� �ડ�ગ પ્ર� ૃિ� અથવા

િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ સ�ક�ટ �લિમટ �ફલ્ટરને સ્પશ� �ય અથવા બી�ુ ં કોઈ કારણ હોય તેના કારણે િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ
કોન્ટ્રાક્ટમાં ટ્ર� �ડ�ગ અટકાવવામાં આવે.

1.8. િસસ્ટમ/નેટવકર્ ગીચ થઈ જવી:

એક્સચ�જમાં ટ્ર� �ડ�ગ ઈલેક્ટ્રોિનક ર�તે, સેટ�લાઈટ/લીઝ્ડ લાઈન આધા�રત કોમ્�ુિનક� શનથી થાય છે �માં ટ� કનોલો� તથા કમ્પ્�ુટર
િસસ્ટમ એમ બંનેનો સં�ક્ુ તમાં ઉપયોગ કર�ને ઓડર્ ર પ્લેસ અને �ટ કરવામાં આવે છે . તેથી, કોમ્�ુિનક� શન િનષ્ફળ જવાની અથવા
િસસ્ટમની સમસ્યા પેદા થવાની ક� િસસ્ટમ તરફથી ધીમો ક� િવલં�બત પ્રિતભાવ મળવાની ક� ટ્ર� �ડ�ગ અટક� જવાની શ�તા રહ� છે

અથવા કોઈ એવી સમસ્યા/ખામી પેદા થઈ શક� �માં ટ્ર� �ડ�ગ િસસ્ટમ/નેટવકર્ ને એક્સેસ કર� ન શકાય � િનયંત્રણથી બહાર હોય અને
�નાથી પ્રોસેિસ�ગમાં િવલંબ થઈ શક� અથવા �િશક ર�તે ક� � ૂણર્ ર�તે ખર�દ� ક� વેચાણના ઓડર્ ર�ું પ્રોસેિસ�ગ ન થઈ શક� . તમને એ

ન�ધવા માટ� સાવધ કરવામાં આવે છે ક� આવી સમસ્યા કામચલાઉ પ્રકારની હોઈ શક� છે , પરં � ુ તમાર� પાસે બાક� રહ�લી ઓપન

પો�ઝશન અથવા અમલ ન થયેલા ઓડર્ ર હોય ત્યાર� તમામ એ�ક્ઝ�ુટ થયેલા સોદાને સેટલ કરવાની તમાર� જવાબદાર�ના કારણે

તમારા માટ� જોખમી બની શક� છે .

2. ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટને લાગે વળગે છે ત્યાં �ુધી, નીચેની વધારાની િવશેષતાઓની ન�ધ કરો અને તમાર� �તને તેનાથી વાક� ફ કરો:
2.1 “�લવર� જ” અથવા “�ગય�ર�ગ” ની અસર:

ડ��રવે�ટવ્ઝ માક� ટમાં, ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના � ૂલ્યની સરખામણીમાં મા��નની રકમ બ�ુ નાની હોય છે , તેથી સોદા “�લવર� જ” અથવા
“�ગયડર્ ” થાય છે . પ્રમાણમાં નાના મા��નથી કરવામાં આવતા ડ��રવે�ટવ્ઝ સોદા, મા��નની રકમના સાપેક્ષમાં ભાર� ખોટ અથવા નફો
કરવાની શ�તા ધરાવે છે . પરં � ુ ડ��રવે�ટવ્ઝમાં સોદા કરવામાં ભાર� જોખમ રહ�� ું છે .

તેથી ડ��રવે�ટવ્ઝમાં સોદા કરતા પહ�લાં તમાર� નીચેના િનવેદનને બરાબર સમ� લે� ું જોઇએ અને પોતાના સંજોગો, નાણાક�ય �ોત
વગેર�ને ધ્યાનમાં રાખીને સાવધાનીથી ટ્ર� �ડ�ગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે . જો ભાવની �હલચાલ તમારાથી િવપર�ત હોય તો,

તમે �ૂંકાગાળામાં તમે મા��નની રકમ �િશક અથવા સં� ૂણર્પણે �ુમાવી શકો છો. આ ઉપરાંત, મા��નની અસલ રકમ કરતા ખોટ

વધી પણ શક� છે .

અ. ફ�ુચસર્ ટ્ર� �ડ�ગમાં તમામ પો�ઝશન�ું દ� િનક સેટલમેન્ટ થાય છે . દરરોજ ઈન્ડ�ક્સ/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના બંધ ભાવના આધાર� ઓપન
પો�ઝશનને માકડર્ �ુ માક� ટ કરવામાં આવે છે . જો કોન્ટ્રાક્ટ તમારાથી િવ�ુ ધ્ધ હોય તો, આવી �હલચાલથી તમને ગયેલા �ુકસાન

(કાલ્પિનક)ની રકમ તમાર� જમા કરવી પડશે. આ રકમ િનધાર્�રત સમય-મયાર્દામાં � ૂકવવાની રહ�શ,ે સામાન્ય ર�તે બી� �દવસે

ટ્ર� �ડ�ગ શ� થવા અગાઉ � ૂકવવી પડશે.

બ. જો તમે �િતમ મયાર્દા �ુધીમાં વધારાની રકમ જમા કરવામાં િનષ્ફળ �વ ક� તમારા એકાઉન્ટમાં દ� � ું બાક� નીકળ� ું હશે તો સ્ટોક
બ્રોકર તમાર� સમગ્ર ક� �િશક પો�ઝશન અથવા િસ�ો�રટ�ને વેચી શક� છે . આવા �કસ્સામાં, આવા વેચાણના કારણે તમને થયેલા

�ુકસાન બદલ તમે જવાબદાર રહ�શો.

ક. બ�રની ચો�સ �સ્થિતમાં, રોકાણકારને સોદો કરવા�ું � ૂશ્ક� લ અથવા અશ� જણાઈ શક� છે . ઉદાહરણ તર�ક� , �બનતરલતા �વા

પ�રબળોના કારણે આવી �સ્થિત સ�ર્ઇ શક� છે �યાર� અ� ૂરતા પ્રમાણમાં �બડ ક� ઓફર હોય અથવા પ્રાઈસ �લિમટ ક� સ�ક�ટ બ્રેકરના
કારણે ટ્ર� �ડ�ગ રદ્દ કરવામાં આવ્�ું હોય.
ડ. બ�રમાં �સ્થરતા �ળવવા માટ� , નીચેના પગલાં સ્વીકાર� શકાશે: મા��ન ર� ટમાં ફ�રફાર, ક� શ મા��ન ર� ટ અથવા અન્યમાં વધારો.

આ નવા પગલાં વતર્માન ઓપન ઈન્ટર� સ્ટને પણ લા�ુ થઈ શક� છે . આવી �સ્થિતમાં, તમાર� વધારા�ું મા��ન � ૂક�ું પડશે અથવા
તમાર� પો�ઝશન ઘટાડવી પડશે.

ઈ. તમે તમારા બ્રોકરને તમે �માં ટ્ર� ડ કરવા માંગતા હો તે ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની તમામ િવગત � ૂર� પાડવા જણાવી શકો છો, �મ ક�
કોન્ટ્રાક્ટની િવશેષ મા�હતી અને સંલગ્ન જવાબદાર�ઓ.

2.2 ચલણને લગતા જોખમો:

1. િવદ� શી ચલણના કોન્ટ્રાક્ટ �યાર� તમારા અથવા અન્યના અિધકાર ક્ષેત્રમાં ટ્ર� ડ થતા હોય ત્યાર� તેના સોદામાં નફો અથવા �ુકસાન
ચલણના દરમાં ફ�રફારથી અસર પામશે �યાં કોન્ટ્રાક્ટના કરન્સી �ડનોિમનેશનને અન્ય ચલણમાં �પાંતર કરવાની જ�ર પેદા થાય.

2. બ�રની ચો�સ �સ્થિતમાં, કોઈ પો�ઝશનને તરલ કરવી � ૂશ્ક� લ અથવા અશ� બની જઇ શક� છે . �યાર� કોઈ ચલણને

િનયંત્રણ�ુક્ત કરવામાં આવે અથવા �ફક્સડ ટ્ર� �ડ�ગ બેન્ડ િવસ્તારાય ત્યાર� આમ થઈ શક� છે .

3. ચલણના ભાવો વ�ુ પ્રમાણમાં વોલેટાઈલ હોય છે . અન્ય ચીજો ઉપરાંત : ચલણના ભાવમાં �હલચાલ માટ� માંગ �ુરવઠાની

બદલતી �સ્થિત; ટ્ર� ડ, રાજકોષીય, નાણાક�ય, એક્સચ�જ િનયંત્રણ કાયર્ક્રમો અને સરકારની નીિતઓ; િવદ� શી રાજક�ય અને આિથ�ક
ઘટનાઓ અને નીિતઓ; રાષ્ટ્ર�ય અને �તરરાષ્ટ્ર�ય વ્યાજદર અને �ગાવામાં ફ�રફારો; ચલણ�ું અવ� ૂલ્યન; અને બ�રના સે�ન્ટમેન્ટ
ભાગ ભજવે છે . કોઈ વ્ય�ક્તગત સલાહકાર દ્વારા આ પ�રબળો પર િનયંત્રણ લાવી શકા� ું નથી ક� સલાહકારની સલાહના આધાર�

�હસ્સેદાર રોકાણકારને લાભ મળશે અથવા ગ્રાહકને આવી �સ્થિતમાં ખોટ નહ� �ય તેવી કોઈ ખાતર� આપી શકાતી નથી.
2.3 ઓપ્શન ધારકોના જોખમો:

1. ઓપ્શન ધારક ઓપ્શન માટ� � ૂકવાયેલ સમગ્ર રકમ પ્રમાણમાં �ૂંકા સમયગાળામાં �ુમાવવા�ું જોખમ ધરાવે છે . આ જોખમ

ઓપ્શનની પ્ર�ૃિ� દશાર્વે છે �યાર� તે એક્સપાયર થાય ત્યાર� � ૂલ્યહ�ન બની �ય છે . કોઈ ઓપ્શન હોલ્ડર તેના ઓપ્શનને સેકન્ડર�
માક� ટમાં વેચે નહ� અથવા તેની એક્સપાયર� અગાઉ પણ વટાવે નહ� તો તે ઓપ્શનમાં કરવામાં આવે� ું સં� ૂણર્ રોકાણ આવશ્યક ર�ત

�ુમાવશે. ઓપ્શન એક્સપાયર થાય તે પહ�લાં �ડરલા�ગના ભાવ અપે�ક્ષત �દશામાં ન ચાલે અને ઓપ્શન ખચર્ને કવર ન કર� તો

રોકાણકાર ઓપ્શનમાં કરવામાં આવેલા રોકાણનો સમગ્ર અથવા �િશક �હસ્સો �ુમાવશે.

2. ચો�સ સંજોગોમાં ચો�સ સમયે શેરબ�ર એક્સસાર્ઈઝ પર િનયંત્રણ � ૂક� શક� છે અને ઓપ્શનના એક્સસાર્ઈઝને િનયંત્રણ
કરવાની તેની પાસે � ૂર� સ�ા છે .
2.4 ઓપ્શન રાઈટસર્ના જોખમો:

1. �ડરલા�ગના ભાવની �હલચાલ અપે�ક્ષત �દશામાં ન હોય તો ઓપ્શન રાઈટર ન�ધપાત્ર રકમ �ુમાવે તે� ું જોખમ રહ� છે .
2. સમાન �ડરલા�ગ ઈન્ટર� સ્ટના અન્ય ઓપ્શન ખર�દ�ને ઓપ્શન રાઈટર પોતાના પર�ું જોખમ ઘટાડ� શક� છે , �માં સ્પ્રેડ

પો�ઝશન લેવામાં આવે છે અથવા ઓપ્શન માક� ટ ક� અન્ય માક� ટમાં અન્ય પ્રકારની હ��જ�ગ પો�ઝશન મેળવવામાં આવે છે . જોક� , રાઈટર

�યાં સ્પ્રેડ ક� અન્ય હ��જ�ગ પો�ઝશન લીધી હોય ત્યાં પણ જોખમ �ચા પ્રમાણમાં હોઇ શક� છે . સ્પ્રેડ પો�ઝશન સરળ ’લ�ગ’ અથવા ’શોટર્ ’
પો�ઝશન કરતા ઓછ� જોખમી નથી.

3. એવા સોદા �માં સં�ક્ુ ત ર�તે બા�ગ અથવા મ�લ્ટપલ ઓપ્શન રાઈ�ટ�ગ હોય અથવા �ડરલા�ગ ઈન્ટર� સ્ટને શોટર્ કર�ની ખર�દ�
ક� વેચાણ કરવામાં આવતા હોય તેવા સોદા સાથે સં�ક્ુ ત ર�તે બા�ગ ક� રાઈ�ટ�ગ ઓપ્શન હોય ત્યાર� જોખમ વધી �ય છે . સં�ક્ુ ત

ટ્રાન્ઝેક્શન, �મ ક� ઓપ્શન સ્પ્રેડ એ િસ�ગલ ઓપ્શન ખર�દ� ક� રાઈ�ટ�ગ કરતા વધાર� જ�ટલ હોય છે . અને એ બાબતની ન�ધ લેવી

જોઈએ ક� રોકાણના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જો કોઈ જ�ટલતાને બરાબર સમજવામાં ન આવે તો તે સ્વયં એક જોખમ�ું પ�રબળ બની �ય

છે . કહ�વાનો અથર્ એવો નથી ક� સં�ક્ુ ત સ્ટ્ર� ટ��નો િવચાર કરવો જોઇએ નહ�, પરં � ુ તમામ રોકાણના િવકલ્પોની સાથે અહ� પણ એવી

સલાહ આપવામાં આવે છે ક� બ�રની િવિવધ �સ્થિતમાં સં�ક્ુ ત ટ્રાન્ઝેકશન સાથે સંકળાયેલા જોખમો અને વળતર િવશે અ�ુભવી અને
�ણકાર વ્ય�ક્ત સાથે િવચાર-િવમશર્ કરવામાં આવે.

3. વાયરલેસ ટ� કનોલો�/સ્માટર્ ઓડર્ ર રાઉ�ટ�ગ અથવા અન્ય કોઈ ટ� કનોલો� મારફતે ટ્ર� �ડ�ગ:

વાયરલેસ ટ� કનોલો�/સ્માટર્ ઓડર્ ર રાઉ�ટ�ગ અથવા અન્ય કોઈપણ ટ�કનોલો� મારફતે િસ�ો�રટ�ના ટ્ર� �ડ�ગ સાથે સંલગ્ન કોઈ પણ

િવશેષતાઓ, જોખમો, જવાબદાર�ઓ, ફરજો અને બોજને કોઈ અન્ય ર�તે વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવ�ું હોય તો સ્ટોક બ્રોકર મારફત તે

ક્લાયન્ટના ધ્યાને લાવ�ું જોઇએ.
4. સામાન્ય

4.1 ’�હસ્સેદાર’ શબ્દના અથર્માં ક્લાયન્ટ, ગ્રાહક અથવા રોકાણકાર સામેલ છે � એક્સચ�જ દ્વારા � ૂરા પાડવામાં આવેલા િમક� િનઝમ

મારફત િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દવા અને/અથવા વેચવા સ્ટોક બ્રોકર સાથે સોદા કર� છે .

4.2 ’સ્ટોક બ્રોકર’ શબ્દનો અથર્ શેર દલાલ, દલાલ અથવા સ્ટોક બ્રોકર થાય છે , �ને એક્સચ�જ દ્વારા સામેલ કરવામાં આવેલ હોય અને

� સેબી�ું ર�જસ્ટ્ર� શન પ્રમાણપત્ર ઘરાવતા હોય.

પ�રિશષ્ટ-6
માગર્દશર્ન ન�ધ - રોકાણકારો માટ� એક્સચ�જ(સ) પર ટ્ર��ડ�ગ કરવા માટ� �ંુ કર� ંુ અને �ંુ ન કર� ંુ
ટ્ર�ડ કરવા� ંુ શ� કરો તે પહ�લાં
1.

તમે સેબી દ્વારા ન�ધણી પ્રાપ્ત મધ્યસ્થીઓ દ્વારા અને સાથે વ્યવહાર કર� રહ્યાં છો, તેની ખાતર� કરો. સ્ટોક એકચ��સ
www.exchange.com અને SEBI વેબસાઈટ www.sebi.gov.in પર ઉપલબ્ધ યાદ�માંથી તમે તેઓની SEBI ન�ધણી પ્રમાણપત્ર
ક્રમાંક ચકાસી શકો છો.

2.

તમે KYC ફોમર્ સં� ૂણર્પણે ભ�ુ� છે અને KYCમાં ખાલી જગ્યા છે ક� નાંખી છે , તેની ખાતર� કરો.

3.

તમે સ્ટોક બ્રોકરના હ� અને ફરજ, �રસ્ક �ડસ્ક્લોઝર ડો�ુમેન્ટ, કાયર્નીિત અને પ્ર�ક્રયા �વા તમામ ફર�યાત દસ્તાવેજો વાંચી
લીધા છે , તેની ખાતર� કરો.

4.

તમારા અને સ્ટોક બ્રોકર વચ્ચે સંમિતની જો કોઈ સ્વૈ�ચ્છક કલમો હોય તો તેને વાંચો, સમજો તેની ખાતર� કરો અને પછ� હસ્તાક્ષર
કરો. યાદ રાખો ક� તમારા સ્ટોક બ્રોકરો વચ્ચે સંમિતથી થયેલી કલમોને તમાર� સંમિત વગર ન બદલી શકાય.

5.

ટ્ર� �ડ�ગ માટ� સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તમારા પર લાદવામાં આવતા તમામ પ્રકારના બ્રોકર� જ, કિમશન, ફ� અને અન્ય દરો �ગે તેમજ
સેબી/સ્ટોક એક્સેચ��સ દ્વારા સ્પષ્ટ કર� લી જોગવાઈઓ/માગર્દિશ�કાઓ �ગે સ્પષ્ટતા મેળવો.

6.

સ્ટોક બ્રોકર તરફથી ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલા તમામ દસ્તાવેજોની નકલો મફત મેળવો.

7.

જો તમે તમારા બ�ક અને ડ�મેટ એકાઉન્ટની કામગીર� સંભાળવા માટ� ની સ�ા સ્ટોક બ્રોકરને સ�પવા તેમની તરફ�ણમાં પાવર ઓફ
એટન� (પીઓએ) લા�ુ કરવા માગતા હોવ તો આ સંદભ� SEBI/એક્સચ��સ દ્વારા �ર� કરવામાં આવેલી માગર્દિશ�કા વાંચો.

ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અને સેટલમેન્ટ
8.

જો તમે લે�ખતમાં િવશેષ�પે સ�ા સ�પી હોય તો સ્ટોક બ્રોકર ઈલેક્ટ્રોિનક કોન્ટ્રાકટ નોટ્સ (ECN) �ર� કર� શક� છે . આ માટ� તમાર�
સ્ટોકબ્રોકરને ઈમેઈલ આઈડ� મોકલવો જોઈએ. જો તમે કોમ્પ્�ુટરથી પ�ર�ચત ન હોવ તો ECN નો િવકલ્પ પસંદ ન કરશો.

9.

કોઈની પણ સાથે ઈન્ટરનેટ ટ્ર� �ડ�ગ પાસવડર્ શેર ન કરો.

10.

સ્ટોક બ્રોકરને કોઈપણ � ૂકવણી રોકડમાં ન આપો.

11.

સ્ટોક બ્રોકરની તરફ�ણમાં એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી � ૂકવણી કરો. સબ-બ્રોકરના નામે ચેક �ર� ન કરશો. સ્ટોક બ્રોકર સાથે રહ�લી
િસ�ો�રટ�ઝની તમાર� � ૂકવણી/�ડપોઝીટના દસ્તાવે� �ુરાવા �માં તાર�ખ, �સ્ક્રપ, સંખ્યા, કઈ બ�ક/ડ�મેટ એકાઉન્ટમાં અથવા
તેનાથી નાણાં/િસ�ો�રટ�ઝ જમા કરાવવામાં આવેલ છે , વગેર� મા�હતી ન�ધેલ હોય તે તમાર� પાસે છે તેની ખાતર� કરો.

12.

ન�ધો ક� ટ્ર� ડ વે�ર�ફક�શનની �ુિવધા સ્ટોક એક્સચ��સની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે ક� �યાં કોન્ટ્રાક્ટ નોટમાં ન�ધાયેલ ટ્ર� ડની
િવગતોની ખરાઈ થઈ શક� છે . �માં કોન્ટ્રાક્ટ નોટમાં ન�ધેલ િવગતો વેબસાઈટ પરની ટ્ર� ડની િવગતોમાં મેળ ખાતી ન હોય તો
તાત્કા�લક સંબિં ધત સ્ટોક એક્સચ�જના ઈન્વેસ્ટર �ગ્રવેન્સ સેલનો સંપકર્ સાધો.

13.

વતર્માન એકાઉન્ટને ચલાવવા માટ� જો તમે િવશેષ સ�ા સ�પી હોય તો, એક્સચ�જમાંથી �ુકવણી મળ્યાંના એક ચા�ુ �દવસની �દર
ફંડની � ૂકવણી ક� િસ�ો�રટ�ઝની �ડ�લવર� (તેવો �કસ્સો હોઈ શક� છે ) તમને મળ� ન પણ શક� . આમ, નીચેની શરતોને આિધન સ્ટોક
બ્રોકર નીચે� ુ ં ચા�ુ એકાઉન્ટ તમારા માટ� સંભાળશે.
અ) તમારા તરફથી આવી સ�ા તાર�ખ આધા�રત હોવી જોઈએ, માત્ર તમાર� સહ� હોવી જોઈએ અને એવી શરતો હોવી જોઈએ �ને
તમે ગમે ત્યાર� રદ્દ કરવા ઈચ્છ� શકો.
બ) તમાર� પસંદગીના આધાર� ક�લેન્ડર ક્વાટર્ ર અથવા મ�હનામાં ઓછામાં ઓછા એક વખત ફંડ અને િસ�ો�રટ��ુ ં વાસ્તિવક
સેટલમેન્ટ સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા થ�ુ ં જોઈએ. એકાઉન્ટને સે�ટ�ગ કરતી વખતે, સ્ટોક બ્રોકર� તમને ’એકાઉન્ટ�ુ ં સ્ટ� ટમેન્ટ’ મોકલવા�ુ ં
રહ�શે, �માં ફંડ માટ� ગ્રાહક લેઝરનો ઉતારો અને િસ�ો�રટ� ર�જસ્ટરનો ઉતારો હોય �માં ફંડ અને િસ�ો�રટ�ની તમામ
�રિસપ્ટ/�ડ�લવર� દશાર્ વવામાં આવી હોય. સ્ટ� ટમેન્ટમાં એ પણ જણાવવા�ુ ં રહ�શે ક� ક�ટ�ું ફંડ અને િસ�ો�રટ� �ળવવામાં આવી

છે અને કોઈ શેર ગીરવે � ૂકવામાં આવ્યો છે ક� ક�મ.
ક) સેટલમેન્ટની તાર�ખે, સ્ટોક બ્રોકર બાક� નીકળતી જવાબદાર� માટ� આવશ્યક િસ�ો�રટ�/ફંડ �ળવી શક� છે અને આગામી 5
ટ્ર� �ડ�ગ �દવસ માટ� પયાર્ પ્ત રહ� તે ર�તે ડ��રવે�ટવ્ઝની મા��ન પણ રાખી શક� છે , �ની ગણતર� એક્સચ��સ દ્વારા ન�� કરવામાં
આવેલી ર�તે થશે. ક�શ માક� ટના સોદાની વાત કર�એ તો સ્ટોક બ્રોકર ફંડ અને િસ�ો�રટ�ની તમામ પે-ઇન જવાબદાર� પોતાની
પાસે રાખી શક� છે � સેટલમેન્ટના �દવસે ગ્રાહક પાસેથી નીકળવાપાત્ર હોય અને આગામી �દવસના �બઝનેસ માટ� તે એટલા
પ્રમાણમાં ફંડ/િસ�ો�રટ�/મા��ન રાખી શક� છે , �નો આધાર ક�શ માક� ટમાં આવા સેટલમેન્ટના �દવસે થયેલા સોદાના � ૂલ્યના
પ્રમાણમાં હોય.
ડ) તમાર� એકાઉન્ટના સ્ટ� ટમેન્ટ અથવા સેટલમેન્ટ �ગે કોઈ િવવાદ હોય તો ફંડ/િસ�ો�રટ� અથવા સેટલમેન્ટ, � મળ્�ુ ં હોય, તે
મળ્યાની તાર�ખથી કામકાજના 7 (સાત) �દવસની �દર લે�ખતમાં તમારા સ્ટોક બ્રોકર�ુ ં ધ્યાન દોરવા�ુ ં રહ�શે. િવવાદના
�કસ્સામાં, આ બાબત કોઈ પણ િવલંબ કયાર્ વગર સંબિં ધત શેર બ�રના ઈન્વેસ્ટસર્ �ગ્રવેન્સ સેલને લે�ખતમાં �ણ કરો.
14.

તમે ચા�ુ એકાઉન્ટ �ળવવાનો િવકલ્પ પસંદ કય� ન હોય અને ફંડ/િસ�ો�રટ�ઝની � ૂકવણી એક્સચ��સ તરફથી � ૂકવણી થયાના
બી� કામકાજના �દવસે મળ� ન હોય તો �ૃપા કર�ને આ બાબત સ્ટોક બ્રોકરના ધ્યાનમાં લાવો. જો િવવાદ હોય તો, તમે સંબિં ધત
સ્ટોક એક્સચ�જના ઈન્વેસ્ટસર્ �ગ્રવેન્સ સેલને તાત્કા�લક લે�ખતમાં �ણ કરો.

15.

તમારા સ્ટોક બ્રોકરને તમારો મોબાઈલ નંબર અને ઈમેઈલ આઈડ� આપો, �થી ટ્ર� �ડ�ગ �દવસના �તે SMSથી અથવા ઈમેઈલ
મારફત સ્ટોક એક્સચ�જ તરફથી ટ્ર� ડની �ુ�ષ્ટ કરતા એલટર્ /ટ્રાન્ઝેક્શનની િવગત મળ� રહ�.

ટ્ર��ડ�ગ સભ્યપદ ખતમ થવાના �કસ્સામાં
16.

જો સ્ટોક બ્રોકર તે� ુ ં સભ્યપદ પરત સ�પી દ� , સભ્યપદમાંથી હકાલપટ્ટી કરવામાં આવે અથવા �ડફોલ્ટર �હ�ર કરવામાં આવે તો; સ્ટોક
એક્સચ��સ એક નો�ટસ આપીને રોકાણકારો પાસેથી સ્ટોક એક્સચ�જના માત્ર “ટ્ર� �ડ�ગ િસસ્ટમમાં કરવામાં આવેલા ટ્રાન્ઝેક્શન” �ગે
ક્લેમ મંગાવશે. િનધાર્ �રત સમયગાળામાં આવશ્યક દસ્તાવેજો સાથે સંબિં ધત સ્ટોક એક્સચ��સને તમે તેની ફર�યાદ કરો છો તે
બાબતની ખાતર� કરો.

17.

તમે તમારા સ્ટોક બ્રોકર સમક્ષ � રકમ અને/અથવા િસ�ો�રટ� જમા કરાવો તેના રક્ષણ �ગે વાક�ફ રહો, ખાસ કર�ને સ્ટોક બ્રોકર
�ડફોલ્ટ થાય અથવા દ� વા�ં �ંક� અથવા નાદાર� ન�ધાવે અને તમે � રકમ અને/અથવા િસ�ો�રટ� �ુન: મેળવી શકો તેના િવશે
વાક�ફ રહો � ટ્ર� ડ �યાં થ�ુ ં હોય તે સ્ટોક એક્સચ�જના પેટા િનયમો અને િનયમોને આિધન હોય છે તથા સમયાંતર� લા�ુ થતી
રોકાણકારોના રક્ષણના ફંડની સ્ક�મને આિધન હોય છે .

િવવાદો/ફ�રયાદો
18. એ બાબતની ન�ધ કરો ક� આ�બ�ટ્ર�શન કામગીર�, સ્ટ્રોક બ્રોકરો સામે કાયદ� સર કાયર્વાહ� અને સ્ટોક બ્રોકરો સામેની રોકાણકારોની
ફ�રયાદોની િવગત સંબિં ધત સ્ટોક એક્સચ�જની વેબસાઈટ પર દશાર્ વવામાં આવે છે .
19. સંબિં ધત સ્ટોક બ્રોકર/સબ-સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તમારા �ુદ્દા/સમસ્યા/ફ�રયાદનો િનકાલ ન થાય તો તમે આ બાબત સંબિં ધત સ્ટોક
એક્સચ�જ સમક્ષ ઉઠાવી શકો છો. જો તમે તમાર� ફ�રયાદના િનકાલ �ગે સં�ષ્ુ ટ ન હોવ તો તમે SEBI સમક્ષ આ �ુદ્દો ઉઠાવી શકો
છો.
20. એ બાબતની ન�ધ કરો ક� તમામ સ્ટોક બ્રોકરો/સબ-બ્રોકરોને SEBIએ તેના ફ�રયાદ િનવારણ િવભાગ/અ�ુપાલન અિધકાર�ના ઈમેઈલ
ુ ર છે .
ID આપવા જણાવા�ુ ં છે , � ખાસ ફ�રયાદની ન�ધણીના હ��સ

