ಅನುಬಂಧ - 4

ಸ್ಟಾಕ್ ಬ ್ರೋಕರುಗಳು, ಸಬ್-ಬ ್ರೋಕರುಗಳು ಮತ್ುು ಗ್ಟರಹಕರ ಹಕುುಗಳು ಮತ್ುು ಬಟಧಯತ ಗಳು
SEBI ಮತ್ುು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್್ಚ ೋಂಜುಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತ
1.

ಗ್ರಾಹಕನು ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು / ಸ ಕುುರಿಟ ಸ್ ಮತ್ುು ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ ಬ
ಕರಲಕರಲಕ ೆ ನ ಡುವ ಸುತ ು ಲ ಗಳು / ನ

ರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿಯರ (SEBI) ಮತ್ುು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಟಸುಗಳು ರ ಪಿಸಿರುವ ನಯಮಗಳು/ಬ ೈಲರಗಳು ಮತ್ುು ನಬೇಂಧನ ಗಳ ಪ್ಾಕರರ

ವುವಹರರಗಳಿಗ್ ಅೇಂಗ ಕರಿಸಲಪಡುವ ಸ ಕುುರಿಟಗಳು/ ಕರರರುಗಳು/ ಇತ್ರ ಉಪ್ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರತ್ಾ ಹ ಡಿಕ / ವ್ರುಪರರ
ಮರಡಬ ಕು.
2.

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್, ಸಬ್ ಬ ಾ ಕರ್ ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕರು ಕರಲ ಕರಲಕ ೆ ಜರರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ ನಯಮಗಳು, ಬ ೈಲರಗಳು
ಮತ್ುು ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ುು ಅದರ ಸುತ ು ಲ ಗಳು/ನ

ಟಸುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಡಲರದ ಎಲಿ ನಯಮಗಳು, ಬ ೈಲರಗಳು ಮತ್ುು

ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ುು SEBI ನಯಮಗಳು ಮತ್ುು ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ುು ಕರಲಕರಲಕ ೆ ಜರರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕರ್ರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳ
ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ ಅಧಿಸ ಚನ ಗಳಿೇಂದ ಬದಧರರಗುತರುರ .
3.

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಮ ಲಕ ತ್ಮಮ ಆದ ಶಗಳನುು ಜರರಿಗ್ ಳಿಸಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ ಕುುರಿಟ ಸ್ ಮತ್ುು/ಅಥವ್ರ ಡಿರ ೈವ್ ಟ ವ್ಸ್
ಕರರರುಗಳನುು ನಭರಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರಿಗ್ ಇರುವ ಸರಮಥು್ದ ಬಗ್ ೆ ತರವ್ ನಣ್ಯ ಕ ೈಗ್ ಳಳಬ ಕು. ಆದ ಶಗಳನುು
ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಮ ಲಕ ಜರರಿಗ್ ಳಿಸುವ ಮುನು ಇದನುು ಕರಲಕರಲಕ ೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮರಡಬ ಕರಗುತ್ುದ .

4.

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ತರನು ಒದಗಸುವ ಸ ವ್ ಗಳಿಗ್

ಗ್ರಾಹಕನ ಹ ಡಿಕ

ಉದ ದ ಶಗಳ ಅನುಗುಣವ್ರಗ ಇವ್ ಯ

ಎೇಂದು

ಪ್ರಿಶ ಲ್ಲಸುತ್ತುರಬ ಕು ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕನ ಸರಚರತ್ನ ಮತ್ುು ಹಣಕರಸಿನ ಬದಧತ ಗಳ ಬಗ್ ೆ ನರೇಂತ್ರವ್ರಗ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತುರಬ ಕು.
5.

ಈ ವುವಹರರದಲ್ಲಿ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ತ್ನು ಹ ಣ ಗ್ರರಿಕ ಎಷ ಾೇಂಬುದನುು ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ಮನದಟ್ುಾ ಮರಡಿಕ ಡಲು ಅಗತ್ುವ್ರದ
ಕಾಮಗಳನುು ಕ ೈಗ್ ಳಳಬ ಕು-ಮಿತ್ತಗಳು,ಹ ಣ ಗ್ರರಿಕ ಮತ್ುು ಯರವ ಸರಮಥು್ದಲ್ಲಿ ತರನು ಕರಯ್ ನಡ ಸುತ್ತುದ ದ ನ ಇತರುದಿಗಳು
ಇದರಲ್ಲಿ ಸ ರುತ್ುವ್ .

6.

ಗ್ರಾಹಕನ(ರ) ಜ ತ ನಡ ಸುವ ಎಲಿ ವುವಹರರಗಳಲ ಿ ಸಬ್ -ಬ ಾ ಕರ್ ಬ ಾ ಕರಿಗ್ ಅಗತ್ುವ್ರದ ನ ರವು ಮತ್ುು ಸಹಕರರವನುು
ಒದಗಸಬ ಕು.

ಗ್ಟರಹಕನ ಮಟಹಿತಿ
7.

ಗ್ರಾಹಕನು ‘ಅಕ ೇಂಟ್ ಓಪ್ನೇಂಗ್ ಫರರೇಂ’ನಲ್ಲಿ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರಿಗ್ ಬ ಕರದೇಂತ್ಹ, ಸರಾಕ್ಸ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು/SEBI ಕರಲ ಕರಲಕ ೆ
ಕಡರಾಯ ಮರಡುವ ಎಲಿ ವಿವರಗಳನುು ಪ್ೂಣ್ವ್ರಗ ಮತ್ುು ರುಜುವ್ರತ್ು ಒದಗಸುವ ವಿವರಗಳನುು ಒದಗಸಬ ಕು.

8.

ಗ್ರಾಹಕನು ಖರತ ತ ರ ಯುವ ಕರಗದ ಪ್ತ್ಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿ ಕಡರಾಯ ನಬೇಂಧನ ಗಳ ಬಗ್ ೆ ಪ್ರಿಚಯ ಹ ೇಂದಿರಬ ಕು. ಗ್ರಾಹಕನು
ಅೇಂಗ ಕರಿಸುವ ಕರರರುಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳ ಅನವಯ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ನಗದಿ ಪ್ಡಿಸುವ ಯರವುದ

ಹ ಚುುವರಿ ಕಲೇಂಗಳು

ಅಥವ್ರ ಕರಗದ ಪ್ತ್ಾಗಳು ಕಡರಾಯವಲಿ.
9.

ಖರತ

ತ ರ ಯುವ್ರಗ ಅಥವ್ರ ನೇಂತ್ರ ’ಅಕ ೇಂಟ್ ಓಪ್ನೇಂಗ್ ಫರರೇಂ’ನಲ್ಲಿ ಒದಗಸಿರುವ ಮರಹಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಏನರದರ

ಬದಲರವಣ ಗಳರದರ ಗ್ರಾಹಕನು ತ್ಕ್ಷಣವ್ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರಿಗ್ ತ್ತಳಿಸಬ ಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಟಷನ್/ದಿವ್ರಳಿತ್ನದ ಪಿಟಷನ್ ಅಥವ್ರ
ಗ್ರಾಹಕನ ಸರಮಥು್ದ

ಮ ಲ ಪ್ಾಮುಖ ಪ್ಾಭರವ ಬ ರುವ ಯರವುದ

ಗ್ರಾಹಕನು ನಗದಿತ್ ಕರಲರವಧಿಯ ಆಧರರದ

ತ್ಗ್ರದ ಯ ಬಗ್ ಗನ ಮರಹಿತ್ತಯ

ಸ ರುತ್ುದ .

ಮ ಲ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರಿಗ್ ತ್ನು ಹಣಕರಸಿನ ಸಿಿತ್ತಗತ್ತಗಳ ಬಗ್ ೆ ತರಜರ

ಮರಹಿತ್ತಯನುು ನ ಡುತ್ತುರಬ ಕು.
10. ಸರಾಮ್ ಬ ಾ ಕರ್ ಹರಗ ಸಬ್ ಬ ಾ ಕರ್ ಖರತ ತ ರ ಯುವ ಫರರೇಂನಲ್ಲಿರುವೇಂತ ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ವಿವರಗಳನ ು

ಮತ್ುು

ಇನರುವುದರದರ

ಬಹಿರೇಂಗಪ್ಡಿಸುವೇಂತ್ತಲಿ,

ವಿವರಗಳನುು
ಆದರ

ಗ್ ಪ್ುವ್ರಗ

ಯರವುದ

ಇರಿಸಬ ಕು

ಮತ್ುು

ಕರನ ನು/ನಯೇಂತ್ಾಣ

ಅದನುು

ಅನು

ಪರಾಧಿಕರರವು

ವುಕ್ತು/ಪರಾಧಿಕರರಕ ೆ
ಕ

ರಿದರ

ಅದಕ ೆ

ಬಹಿರೇಂಗಪ್ಡಿಸಬ ಕರಗುತ್ುದ . ಆದರ , ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ತ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಸಪಷಾವ್ರದ ಅನುಮತ್ತಯನುು ಪ್ಡ ದ ನೇಂತ್ರ ಅನು
ವುಕ್ತು/ ಪರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಬಗ್ ಗನ ಮರಹಿತ್ತಯನುು ಬಹಿರೇಂಗಪ್ಡಿಸಬಹುದು.

ಮಟರ್ಜಣನುಗಳು
11.

ಕರಲಕರಲಕ ೆ ಗ್ರಾಹಕನು ವ್ರುಪರರ ಮರಡುವ ವಿಭರಗ(ಗಳಿಗ್ )ಕ ೆ SEBI ಸ ಚಿಸುವ ಅಥವ್ರ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಅಥವ್ರ ಎಕ್ಸ್
ಚ ೇಂಜ್ ಅಗತ್ುವ್ ೇಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ಮತ್ುು ಅನವಯವ್ರಗುವ ಆರೇಂಭಿಕ ಮರರ್ಜ್ನ್, ವಿದ್ಹ

ಲ್ಲಾೇಂಗ್ ಮರರ್ಜ್ನ್ (ಮ ಲದ ಲ ಿ

ಮುರಿದುಕ ಳುಳವ), ವಿಶ ಷ ಮರರ್ಜ್ನ್ ಅಥವ್ರ ಇತ್ರ ಅೇಂತ್ಹ ಮರರ್ಜ್ನುಗಳನುು ಗ್ರಾಹಕನು ಪರವತ್ತಸಬ ಕು. ಸರಾಕ್ಸ
ಬ ಾ ಕರ್ ತ್ನುದ
SEBI ಕ

ಸವೇಂತ್ ವಿವ್ ಚನ ಯ ಮ ರ ಗ್ ಹ ಚುುವರಿ ಮರರ್ಜ್ನನುು (ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್/ಕ್ತಿಯರಿೇಂಗ್ ಕರರ್ಪ್ರ ಷನ್ ಅಥವ್ರ

ರಿರದಿದದರ ) ಸೇಂಗಾಹಿಸಲು ಅನುಮತ್ತಯಿದ ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕನು ಅೇಂತ್ಹ ಮರರ್ಜ್ನುಗಳನುು ನಗದಿತ್ ಸಮಯದ ಒಳಗ್

ಪರವತ್ತಸಬ ಕು.
12. ಮರರ್ಜ್ನುಗಳನುು ಪರವತ್ತಸಿದ ಕ್ಷಣಕ ೆ ಎಲಿ ಬರಕ್ತಗಳನುು ಪರವತ್ತಸಿದೇಂತ ಆಗುವುದಿಲಿ ಎೇಂಬುದನುು ಗ್ರಾಹಕನು ತ್ತಳಿದಿರಬ ಕು.
ಮರರ್ಜ್ನುಗಳನುು ಬಡದ ಪರವತ್ತಸುತ್ತುದರ
ದ
ಗ್ರಾಹಕನು ತ್ನು ವ್ರುಪರರದ ಲ ಕೆ ಚುಕುಮರಡುವ್ರಗ ಕರರರಿನ ಪ್ಾಕರರ
ನ ಡಬ ಕರದ ಇತ್ರ ಮೊತ್ುಗಳನುು ಪರವತ್ತಸಬ ಕರಗುತ್ುದ (ಅಥವ್ರ ಸಿವ ಕರಿಸಲು ಹಕ್ತೆರುತ್ುದ ).

ವ್ಯವ್ಹಟರಗಳು ಮತ್ುು ಲ ಕು ಫ ೈಸಲುಗಳು
13.

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸಪರ ಒಪಿಪರುವೇಂತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅಥವ್ರ ಇನರುವುದ

ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕನು ಒೇಂದು

ಸ ಕುುರಿಟ/ಡ ರಿವ್ ಟವುಗಳನುು ಕ ಳಳಲು/ಮರರಲು ಆದ ಶ ನ ಡಬಹುದು. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್, ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ನ ಡಿರುವ ಯುನಕ್ಸ
ಕ ಿೈೇಂಟ್ ಕ
14.

ರ್ಡನಲ್ಲಿ ಮರತ್ಾವ್ ಗ್ರಾಹಕನ ವ್ರುಪರರಗಳ ಆದ ಶಗಳನುು ಕ ಡಬಹುದು ಮತ್ುು ಜರರಿಗ್ ಳಿಸಬಹುದು.

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್, ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್/ಸ ಟ್ಲ ಮೇಂಟ್ ಚಕಾಗಳನುು, ಡ ಲ್ಲವರಿ/ಪರವತ್ತ ವ್ ಳರಪ್ಟಾಗಳನುು, ಕರಲಕರಲಕ ೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ
ಬದಲರವಣ ಗಳನುು

ಗ್ರಾಹಕನಗ್

ತ್ತಳಿಸುತ್ತುರಬ ಕು.

ಅದ

ರಿ ತ್ತ,

ತ್ನು

ಟ ಾ ರ್ಡಗ್

ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ

ವ್ ಳರಪ್ಟಾಗಳ

/ಕರಯ್ವಿಧರನಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಗ್ರಾಹಕನ ಜವ್ರಬರದರಿಯರಗರುತ್ುದ .
15.

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್, ಗ್ರಾಹಕನು ಜಮರ ಮರಡಿದ

ಪ್ಾತ ು ಕ ಖರತ ಯಲ್ಲಿ ಇಡಬ ಕು, ಅದು

ಅವನ/ತ್ನು ಸವೇಂತ್ದ ಖರತ ಅಥವ್ರ ಇನರುವುದ

ಗ್ರಾಹಕನ ಖರತ ಯಿೇಂದ ಪ್ಾತ ು ಕವ್ರಗರಬ ಕು ಮತ್ುು ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್

ಅದನುು ತ್ನಗ್ರಗಲ್ಲ ಅಥವ್ರ

ಗ್ರಾಹಕನಗ್ರಗಲ್ಲ ಅಥವ್ರ SEBI ನಯಮರವಳಿಗಳು,

ಸುತ ು ಲ ಗಳು, ನ

ಇತ್ರ ಯರವುದ

ನಬೇಂಧನ ಗಳು,

ಟಸುಗಳು, ಮರಗ್ದಶ್ಕಗಳು ಮತ್ುು/ಅಥವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂರ್ಜನ ನಯಮರವಳಿಗಳು, ನಬೇಂಧನ ಗಳು,

ಬ ೈಲರಗಳು, ಸುತ ು ಲ ಗಳು ಮತ್ುು ನ
16.

ಹಣ/ಸ ಕುುರಿಟಯನುು ಒೇಂದು

ಟಸುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿರುವ ಉದ ದ ಶಗಳಲಿದ

ಒೇಂದು ವ್ ಳ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ ತರನರಗಯ

ಇತ್ರ ಉದ ದ ಶಗಳಿಗ್ ಬಳಸಬರರದು.

ಗ್ರಾಹಕನ ಪ್ರವ್ರಗ ಮರಡುವ ಟ ಾ ರ್ಡ ಕ ಡ ಸ ರಿದೇಂತ ಎಲಿ ಟ ಾ ಡುಗಳನುು

ರದುದಪ್ಡಿಸಿದರ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ ಅೇಂತ್ಹ ಒಪ್ಪೇಂದಗಳನುು ರದುದಪ್ಡಿಸುವ ಹಕೆನುು ಹ ೇಂದಿರುತರುರ .
17.

ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂರ್ಜನಲ್ಲಿ ನಡ ಯುವ ವುವಹರರಗಳು ಟ ಾ ರ್ಡ ನಡ ಯುವ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ನ ನಯಮರವಳಿಗಳು, ಬ ೈಲರಗಳು ಮತ್ುು
ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಡಿರುವ ಸುತ ು ಲ ಗಳಿಗ್ / ನ
ಟ ಾ ಡಿನ ಎಲಿ ಪ್ಕ್ಷಗಳೂ

ಟಸುಗಳಿಗ್ ಒಳಪ್ಟಾರುತ್ುವ್ , ಮತ್ುು ಅೇಂತ್ಹ

ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ನ ನಯಮರವಳಿಗಳು, ಬ ೈಲರಗಳು ಮತ್ುು ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನ ಡಿರುವ ಸುತ ು ಲ ಗಳಲ್ಲಿ/ ನ

ಟಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಳಿರುವುದನುು ಜರರಿಗ್ ತ್ರಲು ಅೇಂತ್ಹ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳ ಬ ೈಲರಗಳು ಮತ್ುು

ನಬೇಂಧನ ಗಳು ನದಿ್ಷಾವ್ರಗ ಹ ಳುವ ನರುಯರಲಯದ ವ್ರುಪಿುಗ್ ಒಳಪ್ಡುತರುರ .

ಬ ್ರೋಕರ ೋಜ್
18.

ಕರಲ ಕರಲಕ ೆ ಜರರಿಯಲ್ಲಿರುವೇಂತ , ಗ್ರಾಹಕನ ಖರತ ಗ್ ಅನವಯವ್ರಗುವೇಂತ , ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ನ ಡುವ ಸ ವ್ ಗಳಿಗ್
ಗ್ರಾಹಕನು ಬ ಾ ಕರ ಜ್ ಮತ್ುುಶರಸನಬದಧ ಸುೇಂಕಗಳನುು ಪರವತ್ತಸಬ ಕು. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್, ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ ಸರಾಕ್ಸ ಎಕ್ಸ್
ಚ ೇಂಜುಗಳು ಮತ್ುು/ ಅಥವ್ರ SEBI ನಯಮರವಳಿಗಳು ಮತ್ುು ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಅನುಮತ್ತಸಿರುವ ಗರಿಷಠ ಬ ಾ ಕರ ಜ್ಗೇಂತ್ ಹ ಚುು
ಬ ಾ ಕರ ಜನುು ತ ಗ್ ದುಕ ಳುಳವೇಂತ್ತಲಿ.

ಸಮಟಪನ ಮತ್ುು ಕ ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಸಿಿತಿ
19.

ಒೇಂದು ವ್ ಳ ಗ್ರಾಹಕನು ಮರರ್ಜ್ನ್, ಬರಕ್ತ ಮೊತ್ುಗಳು ಅಥವ್ರ ಇನರುವುದ ಮೊತ್ುಗಳನುು ಪರವತ್ತಸದಿದದರ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್
ತ್ನು ಇತ್ರ ಹಕುೆಗಳನುು ಕಳ ದುಕ ಳಳದ (ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧುಸಿಿಕ ಒಪ್ಪೇಂದವೂ ಸ ರುತ್ುದ ) ಗ್ರಾಹಕನ ಎಲಿ ಅಥವ್ರ ಯರವುದ
ಸಿಿತ್ತಗಳನುು ಸಮರಪ್ನ / ಕ ಿ ಸ್ ಔಟ್ ಮರಡಿ ಬೇಂದ

ಮೊತ್ುವನುು ಗ್ರಾಹಕನ ಹ ಣ ಗಳು / ಬರಧುತ ಗಳು, ಇತರುದಿ

ಏನವ್ ಯ ಅವುಗಳಿಗ್ ಹ ೇಂದಿಸಬಹುದು. ಅೇಂತ್ಹ ಸಮರಪ್ನ / ಕ ಿ ಸ್ ಔಟ್ ಸನುವ್ ಶದಲ್ಲಿ ಉೇಂಟರದ ಯರವುದ ಮತ್ುು ಎಲಿ
ನಷಾಗಳನುು ಮತ್ುು ಹಣಕರಸಿನ ಚರಜ್್ಗಳನುು ಗ್ರಾಹಕನ ಭರಿಸಬ ಕರಗುತ್ುದ .
20. ಒೇಂದು ವ್ ಳ ಗ್ರಾಹಕ ಸತ್ುರ ಅಥವ್ರ ಅವನು ಕ ಳಳಲು ಅಥವ್ರ ಮರರಲು ಆದ ಶಸಿರುವ ಸ ಕುುರಿಟಗಳನುು ಡ ಲ್ಲವರ್ ಮರಡಲು
ಅಥವ್ರ ವಗ್ರ್ವಣ ಮರಡಲು, ಹಣ ಸಿವ ಕರಿಸಲು ಅಥವ್ರ ಪರವತ್ತಸಲು ಅಸಮಥನರದರ ಅೇಂತ್ಹ ಸೇಂದಭ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಕ್ಸ
ಬ ಾ ಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನ ವುವಹರರವನುು ಕ ಿ ಸ್ ಔಟ್ ಮರಡಿ ಏನರದರ

ನಷಾ ಉೇಂಟರದರ ಅದನುು ಗ್ರಾಹಕನ ಸೇಂಪ್ತ್ತುಗ್

ಹ ೇಂದಿಸಬಹುದು . ಇದರಿೇಂದ ಬೇಂದ ಹ ಚುುವರಿ ಮೊತ್ುವನುು ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವ್ರ ಅವನ ನರಮಿನಗಳು, ಉತ್ುರರಧಿಕರರಿಗಳು,
ವ್ರರಸುದರರರು ಮತ್ುು ಹಸರುೇಂತ್ರ ಗ್ರಾಹಿಗಳು ಕ ಿ ಮ್ ಮರಡರಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕನು ಗಮನಸಬ ಕು: ನರಮಿನಯ ಪ್ರವ್ರಗ
ಮರಡಿದ ನಧಿ /ಸ ಕುುರಿಟ ಸ್ ವಗ್ರ್ವಣ ಕರನ ನು ಸಮಮತ್ ವ್ರರಸುದರರನ ವಿರುದಧ ಸಿೇಂಧುವ್ರದ ನವ್ಹಣ ಯರಗರುತ್ುದ .
21. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್, ಗ್ರಾಹಕನು ಪರವತ್ತ /ಡ ಲ್ಲವರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಪಿಪದದಲ್ಲಿ ಅೇಂತ್ಹ ಮರಹಿತ್ತಯನುು ಮತ್ುು ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ ಸೇಂಗತ್ತಗಳನುು
ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ

ಇನರುವುದ

ಕೃತ್ಕ

ಕರನ ನು

ಸೇಂಸ ಿಯರಗದದರ

ಸರಾಕ್ಸ

ಬ ಾ ಕರ್,

ನದ ್ಶಕ(ರ)/ಪ್ಾವತ್್ಕ

(ರ)/ಪರಲುದರರ(ರ)/ರ್ಪಾಪ ೈಟ್ರ್ ಹ ಸರನ ು ಸರಾಕ್ಸ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂರ್ಜಗ್ ತ್ತಳಿಸಬ ಕು.

ವ್ಟಯಜಯ ಪರಿಹಟರ
22. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು ಮತ್ುು SEBIಗಳ ಸೇಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳನುು ಒದಗಸಬ ಕು.
23. ತ್ನು ಮ ಲಕ ನಡ ದ ಎಲಿ ವುವಹರರಗಳಿಗ್ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ ದ ರುಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ುು ಷ ರುಗಳ ಕ ಟ್ಾ ಡ ಲ್ಲವರಿಯ ಬಗ್ ಗನ
ಆಕ್ ಪ್ಣ ಗಳನುು ನವ್ರರಿಸಲು, ಕ ಟ್ಾ ಡ ಲ್ಲವರಿಯನುು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು, ಇತರುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಸಹಕರಿಸಬ ಕು.
24. ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ುು ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಡಿಪರರ್ಜಟ್, ಮರರ್ಜ್ನ್ ಹಣ, ಇತರುದಿಗಳಿಗ್ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ ಯರವುದ
ವ್ರುಜುಗಳನುು ಎಲ್ಲಿ ಟ ಾ ರ್ಡ ನಡ ದಿರುತ್ುದ

ಅಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂರ್ಜನ ನಯಮರವಳಿಗಳು, ಬ ೈಲರಗಳು ಮತ್ುು ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ುು

ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಲ ಕರಲಕ ೆ ಜರರಿಯರಗುವ ಸುತ ು ಲ ಗಳು/ ನ

ಟಸುಗಳ ಪ್ಾಕರರ ಮಧುಸಿಿಕ ಗ್ ಒಪಿಪಸಬ ಕು.

25. ತ್ನು ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕನ ನಡುವ್ ನಡ ದ ವುವಹರರಗಳಿೇಂದ ಬೇಂದ ಯರವುದ
ಮುಕರುಯವ್ರಗುವೇಂತ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ನ

ಕ ಿ ಮ್ ಮತ್ುು/ಅಥವ್ರ

ಮಧುಸಿಿಕ ಯ ಕರಯ್ವಿಧರನಗಳು ತ್ವರಿತ್ವ್ರಗ

ಡಿಕ ಳಳಬ ಕು. ಅೇಂತ್ಹ ಕರಯ್ವಿಧರನಗಳು ಮರಡಿದ ತ್ತ ಪ್್ನುು ಅನುಷರಠನಕ ೆ

ತ್ರುವುದು ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರನ ಬರಧುತ .
26. ವ್ರುಜು ಪ್ರಿಹರರಕರೆಗ ಗ್ರಾಹಕನ / ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರನ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ಾತ್ತನಧಿ ನ ಡಿದ ಸ ಚನ ಗಳು ಅೇಂತ್ಹ ಪ್ಾತ್ತನಧಿಗ್ ಅಧಿಕರರ
ನ ಡುವ ಪ್ತ್ಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಾಕರರ ಗ್ರಾಹಕ/ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ನನುು ಬೇಂಧಿಸುತ್ುವ್ .

ಸಂಬಂಧವ್ನುು ಕ ್ನ ಗ್ ್ಳಿಸುವ್ುದು
27. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ನ ಲ
ಯರವುದ

ಪ್, ಸರವು, ರರರ್ಜ ನರಮ ಅಥವ್ರ ಉಚರಾಟ್ನ ಅಥವ್ರ ಬ

ಡಿ್ನೇಂದ ಸಟ್ಫಿಕ ಟನ ರದದತ್ತ ಸ ರಿದೇಂತ

ಕರರಣಗಳಿಗ್ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಸರಾಕ್ಸ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂರ್ಜನ ಸದಸುನರಗರುವುದು ಕ ನ ಯರದರ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಮತ್ುು

ಗ್ರಾಹಕನ ನಡುವಿನ ಈ ಸೇಂಬೇಂಧವನುು ಅೇಂತ್ುಗ್ ಳುಳತ್ುದ .
28. ಕನಷಠ 1 ತ್ತೇಂಗಳ ನ
ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗ್ ಯರವುದ
ಮರಡಿದ

ಟಸನುು ನ ಡಿ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್, ಸಬ್ ಬ ಾ ಕರ್ ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕ ತ್ಮಮ ನಡುವಿನ ಸೇಂಬೇಂಧವನುು ಇತ್ರ
ಕರರಣಗಳನುು ನ ಡದ

ವುವಹರರಗಳಿೇಂದ

ಅೇಂತ್ುಗ್ ಳಿಸಬಹುದು. ಆದರ ಈ ಸೇಂಬೇಂಧವನುು ಅೇಂತ್ುಗ್ ಳಿಸುವ ಮುನು

ಬರುವ ಎಲಿ ಹಕುೆಗಳು, ಬರಧುತ ಗಳು ಮತ್ುು ಹ ಣ ಗಳು ಉಳಿದುಕ ಳುಳತ್ುವ್ ಮತ್ುು ಆಯರ

ಪ್ಕ್ಷಗಳನುು ಅಥವ್ರ ಅವರ ವ್ರರಸುದರರರು / ನವ್ರ್ಹಕರು / ಆಡಳಿತ್ಗ್ರರರು /ಕರನ ನು ಸಮಮತ್ ಪ್ಾತ್ತನಧಿಗಳು ಅಥವ್ರ
ಉತ್ುರರಧಿಕರರಿಗಳನುು ಬೇಂಧಿಸುತ್ುವ್ .
29.

ಒೇಂದ ವ್ ಳ ಸಬ್ ಬ ಾ ಕರ್ ಸತ್ುರ / ದಿವ್ರಳಿಯರದರ ಅಥವ್ರ ಬ

ಡಿ್ನ ಜ ತ ಗನ ಅವನ / ಅದರ ರಿರ್ಜಸ ರ ಷನ್ ರದರದದರ

ಅಥವ್ರ ಸರಾಕ್ಸ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ ಸಬ್-ಬ ಾ ಕರ್ನ ಮರನುತ ಯನುು ಹಿೇಂದಕ ೆ ಪ್ಡ ದರ ಮತ್ುು/ ಅಥವ್ರ ಯರವುದ

ಕರರಣದಿೇಂದರಗ

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಸಬ್ ಬ ಾ ಕರ್ ಜ ತ ಗನ ಒಪ್ಪೇಂದವನುು ಕ ನ ಗ್ ಳಿಸಿದರ , ಅೇಂತ್ಹ ಅೇಂತ್ುವನುು ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ತ್ತಳಿಸಬ ಕು
ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕನನುು ನ ರ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ನ ಗ್ರಾಹಕನ ೇಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲರಗುತ್ುದ ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕನು ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರಿಗ್
ತ್ಮಿಮಬಬರ ಸೇಂಬೇಂಧವನುು ಕ ನ ಗ್ ಳಿಸುವ ಉದ ದ ಶವನುು ಕನಷಠ 1 ತ್ತೇಂಗಳ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪ್ೂವ್ಭರವಿ ನ

ಟಸಿನ ಮ ಲಕ

ತ್ತಳಿಸಿರದಿದದರ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್, ಸಬ್-ಬ ಾ ಕರ್ ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕನನುು ಪರಲ್ಲಸುವ ’ಹಕುೆಗಳು ಮತ್ುು ಬರಧುತ ಗಳ’ ಎಲಿ
ಕಲಮುಗಳೂ ಮುೇಂದುವರಿಯುತ್ುವ್ .
ಹ ಚ್ುುವ್ರಿ ಹಕುುಗಳು ಮತ್ುು ಬಟಧಯತ ಗಳು
30.

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ತ್ನು ಮ ಲಕ ಗ್ರಾಹಕನು ಮರಡಿದ
ಬ

ನಸ್

ವುವಹರರಗಳಿಗ್ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದೇಂತ ಡಿವಿಡ ೇಂಡುಗಳ, ರ ೈಟ್್ ಅಥವ್ರ

ಷ ರುಗಳು, ಇತರುದಿಗಳಿಗ್ ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ಇರುವ ಹಕುೆಗಳನುು ಯುಕುವ್ರಗ ರಕ್ಷಿಸಬ ಕು. ಸ ಕುುರಿಟಗಳಲ್ಲಿ ಯರವ

ಗ್ರಾಹಕನಗ್ರಗ

ವುವಹರರಗಳನುು

ಮರಡಿದ ಯ

ಆ

ಗ್ರಾಹಕನ

ಹಿತರಸಕ್ತುಗಳಿಗ್

ಧಕ ೆಯರಗಬಹುದರದ

ಯರವುದನ ು

ಮರಡಬರರದು.
31. ಎಲ್ಲಿ ಟ ಾ ರ್ಡ ನಡ ದಿರುತ್ುದ

ಆ SEBI ಮತ್ುು ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು ನ ಡಿರುವ ನಯಮರವಳಿಗಳು, ನಬೇಂಧನ ಗಳು,

ಬ ೈಲರಗಳು, ವಿವರಗಳು, ಗ್ರಾಹಕನ ಕ

ರ್ಡ, ಬ ಾ ಕರ ಜ್, ವಿಧಿಸಿದ ಎಲಿ ಸುೇಂಕಗಳು, ಇತರುದಿಗಳನುು ಒಳಗ್ ೇಂಡೇಂತ ಎಲಿ

ವುವಹರರಗಳ ದರಖಲ ಗಳನುು ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ ತ್ತಳಿಸಿರುವ ರಿ ತ್ತಯಲ ಿ ಭತ್ತ್ ಮರಡಿ ನ ಡಬ ಕು. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಈ ಕರೇಂಟರಾಾಕ್ಸಾ
ನ

ಟ್ುಗಳನುು ಟ ಾ ರ್ಡ ನಡ ದ ಒೇಂದು ಕ ಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗ್ರಗ ಹರರ್ಡ್ ಕರಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುು/ಅಥವ್ರ ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಹಿ ಬಳಸಿ

ಇಲ ಕರರನಕ್ಸ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬ ಕು.
32.

ನಡ ಸಿದ ಟ ಾ ರ್ಡಗಳಿಗ್ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ತ್ನು ಜ ತ ಗ್ರರರಿಗ್ ಒೇಂದು ಕರೇಂಟರಾಾಕ್ಸಾ ನ

ಟ್ ಅನುು ಎಕ್ಸ್ ಚ ೇಂಜ್ ಕರಲ ಕರಲಕ ೆ

ನಗದಿ ಪ್ಡಿಸುವ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿ ನ ಡಬ ಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ ಶದ ಸೇಂಖ ು, ಟ ಾ ರ್ಡ ನೇಂಬರ್, ಟ ಾ ರ್ಡ ಸಮಯ, ಟ ಾ ರ್ಡ ಬ ಲ , ಟ ಾ ರ್ಡ
ಪ್ಾಮರಣ, ಡ ರಿವ್ ಟ ವ್ಸ್ ಒಪ್ಪೇಂದದ ವಿವರಗಳು, ಗ್ರಾಹಕನ ಕ

ರ್ಡ, ಬ ಾ ಕರ ಜ್, ವಿಧಿಸಿದ ಎಲಿ ಸುೇಂಕಗಳು, ಇತರುದಿಗಳನುು

ಒಳಗ್ ೇಂಡೇಂತ ಎಲಿ ವುವಹರರಗಳ ದರಖಲ ಗಳನುು ಎಕ್ಸ್ ಚ ೇಂಜ್ ತ್ತಳಿಸಿರುವ ರಿ ತ್ತಯಲ ಿ ಭತ್ತ್ ಮರಡಿ ನ ಡಬ ಕು. ಸರಾಕ್ಸ
ಬ ಾ ಕರ್ ಈ ಕರೇಂಟರಾಾಕ್ಸಾ ನ

ಟ್ುಗಳನುು ಟ ಾ ರ್ಡ ನಡ ದ ಒೇಂದು ಕ ಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗ್ರಗ ಹರರ್ಡ್ ಕರಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುು/ಅಥವ್ರ

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಹಿ ಬಳಸಿ ಇಲ ಕರರನಕ್ಸ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬ ಕು.
33. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್, ಗ್ರಾಹಕನು ಅನುಥರ ಹ ಳಿರದಿದದರ ಎಲ್ಲಿ ಟ ಾ ರ್ಡ ನಡ ದಿರುತ್ುದ

ಆ ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ನೇಂದ ’ಪ

ಔಟ್’ ಬೇಂದ 1 ಕ ಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗ್ರಗ ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ಸೇಂದಭರ್ನುಸರರ ಹಣವನುು ’ಪ

ಔಟ್’ ಮರಡಬ ಕು ಅಥವ್ರ

ಸ ಕುುರಿಟ ಸ್ ಡ ಲ್ಲವರಿ ಮರಡಬ ಕು ಮತ್ುು ಇದು, ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ ಕರಲಕರಲಕ ೆ ನಗದಿಪ್ಡಿಸುವ ಕರರರುಗಳು ಮತ್ುು
ಷರತ್ುುಗಳಿಗ್ ಒಳಪ್ಟಾರುತ್ುದ .
34. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಪ್ಾತ್ತಯಬಬ ಗ್ರಾಹಕನಗ

ಒೇಂದು ಸೇಂಪ್ೂಣ್ವ್ರದ ’ಸ ಾ ಟ್ಮೇಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕ ೇಂಟ್್’ ಕಳುಹಿಸಬ ಕು. ಇದರ

ನಮ ನ , ಕರಲ ಮತ್ುು ಸಮಯಗಳನುು ಟ ಾ ರ್ಡ ನಡ ದ ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ ಕರಲಕರಲಕ ೆ ನಗದಿಪ್ಡಿಸುತ್ುದ . ಈ
ಹ ಳಿಕ ಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕನು ತ್ಪ್ುಪಗಳ ನರದರ

ಇದದರ ಟ ಾ ರ್ಡ ನಡ ದ ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ ಕರಲಕರಲಕ ೆ ನಗದಿಪ್ಡಿಸುವ

ಸಮಯದ ಒಳಗ್ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರಿಗ್ ತ್ತಳಿಸಬ ಕು ಎೇಂದ ಹ ಳಿಕ ನ ಡಬ ಕು.
35. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ ’ಡ ೈಲ್ಲ ಮರರ್ಜ್ನ್’ ಹ ಳಿಕ ಗಳನುು ಕಳುಹಿಸಬ ಕು. ಬ ರ ವಿವರಗಳ ಜ ತ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಹ ಳಿಕ ಯಲ್ಲಿ
ಜಮರ ಮರಡಿದ , ಬಳಸಿಕ ೇಂಡ ಮ ಲರಧರರಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುು ಸಿಿತ್ತಗತ್ತ (ಲಭುವಿರುವ ಶಲುೆ/ಗ್ರಾಹಕನೇಂದ ಬರಬ ಕರದ
ಬರಕ್ತ) ಜ ತ ಗ್ ನಗದು, ನಶುತ್ ಠ ವಣಿ ರಸಿ ತ್ತಗಳು (FDR), ಬರುೇಂಕ್ಸ ಗ್ರುರೇಂಟ ಮತ್ುು ಸ ಕುುರಿಟ ಸ್ ಎೇಂದ ವಿಭರಗಸಿ
ವಿವರಗಳನುು ನ ಡಬ ಕು.
36. ಗ್ರಾಹಕನು, ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಜ ತ ಗ್ ಸೇಂಬೇಂಧ ಬ ಳ ಸಲು ತರನು ಅಗತ್ುವ್ರದ ಕರನ ನು ಸರಮಥು್ವನುು, ಅಧಿಕರರವನುು
ಹ ೇಂದಿರುವುದರಗ ಮತ್ುು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹ ಣ

ಮತ್ುು ಬರಧುತ ಗಳನುು ನ ರವ್ ರಿಸುವ ಸರಮಥು್ವನುು

ಹ ೇಂದಿರುವುದರಗ ಖರತ್ತಾಪ್ಡಿಸಬ ಕು. ಈ ವುವಹರರಗಳನುು ಪರಾರೇಂಭಿಸುವ ಮುನು ಎಲಿ ವುವಹರರಗಳನುು ಪ್ೂರ ೈಸಲು
ಅಗತ್ುವ್ರದ ಎಲಿ ಕರಯ್ಗಳನುು ಮರಡಿ ಮುಗಸಲರಗದ ಎೇಂದು ಗ್ರಾಹಕನು ಖರತ್ತಾಪ್ಡಿಸಬ ಕು.

ಇಲ ಕಟಾನಿಕ್ ಕಟಂಟ್ರಟರಾಕ್ಾ ನ ್ೋಟ್್
37.

ಒೇಂದು ವ್ ಳ ಗ್ರಾಹಕನು ಕರೇಂಟರಾಾಕ್ಸಾ ನ
ಬ ಾ ಕರಿಗ್ ಸರಿಯರದ
ಆಯೆಮರಡಿದದರ
ವುವಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಕ

38.

ಇ-ಮ ಲ್

ಟ್ನುು ಇಲ ಕರರನಕ್ಸ ಫರರೇಂನಲ್ಲಿ ಸಿವ ಕರಿಸುವ ಆಯೆ ಮರಡಿದದರ , ಅವನು ಸರಾಕ್ಸ

ಐಡಿಯನುು ಹರರ್ಡ್ ಕರಪಿಯಲ ಿ ನ ಡಬ ಕು. ಗ್ರಾಹಕನು ಇೇಂಟ್ರ್ನ ಟ್

ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್

ಇಮ ಲ್ ಐಡಿ ಬದಲರವಣ ಯನುು ಗ್ರಾಹಕನ ನದಿ್ಷಾ ’ಯ ಸರ್ ಐಡಿ’ ಮತ್ುು ಪರಸ್ವರ್ಡ್ಬಳಸಿ ಸುಭದಾ
ರಬ ಕರಗುತ್ುದ .

ಇಮ ಲ್ ಮ ಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ

ಎಲಿ ECNಗಳಿಗ್ ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಹಿ, ಎನ್ಕ್ತಾಪ ಾರ್ಡ ಇದುದ ಅದನುು ಯರರ

ಅಕಾಮವ್ರಗ ತ್ತದದಲು

ಆಗಬರರದು ಮತ್ುು ಐಟ ಕರಯಿದ , 2000, ಉಪ್ಬೇಂಧಗಳ ಅನುಸರರ ಇರಬ ಕು. ಅಕಸರಮತ್ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನ
ಇಮ ಲ್ ಐಡಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ECN ಮ ಲ್ ಬ ನ್್ ಆದರ ಅದನುು ಡ ಲ್ಲವರಿ ಆಗದ ಯೇಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲರಗುವುದು.
39. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ನೇಂದ ಬ ನ್್ ಆದ ಮ ಲ್ ಅನುು ಪ್ಡ ಯದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಇಮ ಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೇಂಟರಾಕ್ಸಾ ನ

ಟ್ನ

ವಿತ್ರಣ ಯರಗರುವುದಕ ೆ ಸಮನರಗರುತ್ುದ ಎನುುವುದನುು ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಸಬ ಕು.
40. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮ ಲ್ನ ECN ಮತ್ುು ಸಿವ ಕೃತ್ ಪರವತ್ತ ಯನುು ಐಟ ಕರಯಿದ , 2000 ಉಪ್ಬೇಂಧಗಳ ಪ್ಾಕರರ
ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್

ನಗದಿ

ಪ್ಡಿಸುವೇಂತ

ನಯಮರವಳಿಗಳು/ನಬೇಂಧನ ಗಳು/

ಮತ್ುು

SEBI/ಸರಾಕ್ಸ

ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು

ಸುತ ು ಲ ಗಳು/ಮರಗ್ದಶ್ಕಗಳ

ಒೇಂದು

ಕರಲಕರಲಕ ೆ
ಸರಫ್ಾ

ಹರಗ

ನ ಡುವ

ಚರಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ

ಅಕಾಮವ್ರಗ

ತ್ತದದಲು

ಸರಧುವಿಲಿದ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕ ೇಂಡಿರಬ ಕು. ಡ ಲ್ಲವರಿ ರುಜುವ್ರತರಗ ಸಿಸಾೇಂ ಉತ್ಪತ್ತು ಮರಡುವ ಲರಗ್ ರಿರ್ಪ ಟ್್ ಅನುು
ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ SEBI/ಸರಾಕ್ಸ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು ಕರಲಕರಲಕ ೆ ನಗದಿಪ್ಡಿಸುವ ಅವಧಿಗ್ ಕರಪರಡಿಕ ಳಳಬ ಕು. ಗ್ರಾಹಕನಗ್
ಡ ಲ್ಲವರಿ ಆಗದಿದದರ / ಇಮ ಲುಗಳು ತ್ತರಸೃತ್ ಅಥವ್ರ ಬ ನ್್ ಆಗದದರ

ಲರಗ್ ರಿರ್ಪ ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೇಂಟರಾಾಕ್ಸಾ ನ

ಟ್ುಗಳ

ವಿವರಗಳು ದ ರ ಯುತ್ುವ್ .
41.

ಕರೇಂಟರಾಾಕ್ಸಾ ನ

ಟ್ುಗಳನುು ಇಲ ಕರರನಕ್ಸ ಮರದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡ ಯುವ ಆಯೆ ಮರಡದಿದದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಭ ತ್ತಕ

ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬ ಕು. ಎಲ ಲ್ಲ
ಿ ಿ

ECNಗಳನುು

ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ಡ ಲ್ಲವರಿ ಮರಡಿಲಿ/ಇಮ ಲುಗಳು ತ್ತರಸೃತ್ ಅಥವ್ರ ಬ ನ್್

ಆಗವ್ ಯ ಅಲ ಿಲಿ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ SEBI/ಸರಾಕ್ಸ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು ಕರಲಕರಲಕ ೆ ನ ಡುವ ಚರಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ನಯಮರವಳಿಗಳು

ನಗದಿಪ್ಡಿಸುವ ಸಮಯದ ಒಳಗ್ ಭ ತ್ತಕ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಕರೇಂಟರಾಾಕ್ಸಾ ನ

ಟ್ುಗಳನುು ಕಳುಹಿಸಬ ಕು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ಡ ಲ್ಲವರಿ ಬಗ್ ೆ

ರುಜುವ್ರತ್ನುು ಇರಿಸಿಕ ಳಳಬ ಕು.
42. ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ECNಗಳನುು ಕಳುಹಿಸುವುದ ರ ಜ ತ ಗ್ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ECNಗಳನುು ತ್ನು ನಗದಿತ್ ವ್ ಬ್-ಸ ೈಟನಲ್ಲಿ ಸುಭದಾವ್ರದ
ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಕಟಸಬ ಕು. ಈ ಉದ ದ ಶಕರೆಗ ಅವನು ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ಒೇಂದ
ನ ಡಬ ಕು ಜ ತ ಗ್ ಕರೇಂಟರಾಾಕ್ಸಾ ನ

ವಿಶಷಾ ಯ ಸರ್ ಹ ಸರು ಮತ್ುು ಪರಸ್ವಡ್ನುು

ಟ್ನುು ಇಲ ಕರರನಕ್ಸ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ುು/ಅಥವ್ರ ಪಿಾೇಂಟ್ ತ ಗ್ ದುಕ ೇಂಡು ಭ ತ್ತಕ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ

ಕರಪರಡಿಟಾಕ ಳುಳವ ಆಯೆಯನುು ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ಕ ಡಬ ಕು.

ಕಟನ್ನು ಮತ್ುು ವ್ಟಯಪ್ತು
43. ಈ ಕರಗದಪ್ತ್ಾದಲ್ಲಿ ಹ ಳಿರುವ ನದಿ್ಷಾ ಹಕುೆಗಳ ಜ ತ ಯಲ್ಲಿ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್, ಸಬ್ ಬ ಾ ಕರ್ ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕ, ಯರವ ಎಕ್ಸ್
ಚ ೇಂರ್ಜನಲ್ಲಿ ಟ ಾ ರ್ಡ ಮರಡಲು ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೆ ಮರಡಿದರದನ

ಆ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂರ್ಜನ ನಯಮರವಳಿಗಳು, ಬ ೈಲರಗಳು ಮತ್ುು

ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಡಿದ ಸುತ ು ಲ ಗಳು/ನ

ಟಸುಗಳ ಅಥವ್ರ SEBI ನಯಮರವಳಿಗಳು ಮತ್ುು

ನಬೇಂಧನ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯರವುದ ಹಕುೆಗಳನುು ಚಲರಯಿಸುವ ಅಧಿಕರರವನುು ಹ ೇಂದಿರುತರುರ .
44. ಈ ಕರಗದ ಪ್ತ್ಾದ ಉಪ್ಬೇಂಧಗಳು ಕರಲ ಕರಲಕ ೆ ಜರರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯರವತ್ ು ಸಕರ್ರಿ ಅಧಿ ಸ ಚನ ಗಳು, SEBI ನ ಡುವ
ಯರವುದ ನಯಮರವಳಿಗಳು, ನಬೇಂಧನ ಗಳು, ಮರಗ್ದಶ್ಕಗಳು ಮತ್ುು ಸುತ ು ಲ ಗಳು/ನ
ನಡ ಯುತ್ುದ

ಟಸುಗಳಿಗ್ ಮತ್ುುಎಲ್ಲಿ ಟ ಾ ರ್ಡ

ಆ ಸರಾಕ್ಸ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂರ್ಜನ ನಯಮರವಳಿಗಳು, ನಬೇಂಧನ ಗಳು, ಮತ್ುು ಬ ೈಲರಗಳಿಗ್ ಒಳಪ್ಟಾರುತ್ುವ್ .

45. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕ ಮಧುಸಿಿಕ ಮತ್ುು ಸಮನವಯ ಕರಯಿದ 1996 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜರರಿಮರಡಿದ ಯರವುದ

ಮಧುಸಿಿಕ

ತ್ತ ಪಿ್ಗ್ ಬದಧರರಗರುತರುರ . ಆದರ ಈ ತ್ತ ಪಿ್ನ ಬಗ್ ೆ ಯರವುದ ಪ್ಕ್ಷಕ ೆ ಅಸಮರಧನವಿದದರ ಸರಾಕ್ಸ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳ ಒಳಗ್
ಅಪಿ ಲ್ಲಗ್ ಒೇಂದು ಅವಕರಶವಿದ .
46. ಈ ಕರಗದ ಪ್ತ್ಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಆದರ ನದಿ್ಷಾವ್ರಗ ವಿವರಿಸಿರದ ಪ್ದಗಳು ಮತ್ುು ಅಭಿಪರಾಯಗಳಿಗ್ , ಸೇಂದಭ್ವು ಅನುಥರ
ಕ

ರದಿದದರ , ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು/SEBI ನಯಮರವಳಿಗಳು, ಬ ೈಲರಗಳು ಮತ್ುು ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ುು ಸುತ ು ಲ ಗಳು /

ನ

ಟಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಯ ರ್ಜಸಿರುವ ಅಥ್ವನ ು ಹ ೇಂದಿರುತ್ುವ್ .

47. ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಸ ರಿಸಿರಬಹುದರದ ಎಲಿ ಹ ಚುುವರಿ ಸವಯೇಂಪ ಾ ರಿತ್ ಕಲಮುಗಳು/ಕರಗದ ಪ್ತ್ಾಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು/SEBI
ನಯಮರವಳಿಗಳು, ಬ ೈಲರಗಳು ಮತ್ುು ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ುು ಸುತ ು ಲ ಗಳು/ನ

ಟಸುಗಳನುು ಉಲಿೇಂಘಿಸುವೇಂತ್ತರಬರರದು.

ಅೇಂತ್ಹ ಸವಯೇಂಪ ಾ ರಿತ್ ಕಲಮು/ಕರಗದ ಪ್ತ್ಾಗಳಿಗ್ 15 ದಿನಗಳ ಪ್ೂವ್ಭರವಿ ನ

ಟಸನುು ನ ಡಬ ಕು. ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು/SEBI

ನಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಹಕುೆಗಳು ಮತ್ುು ಬರಧುತ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನರದರ ಬದಲರವಣ ಮರಡುವುದಿದದರ ಅದನುು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನಕ ೆ
ತ್ರಬ ಕು.
48. SEBI ನಯಮರವಳಿಗಳು, ಬ ೈಲರಗಳು ಮತ್ುು ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ುು ಸುತ ು ಲ ಗಳು/ನ

ಟಸುಗಳ ಅಥವ್ರ ಸದರಿ ಟ ಾ ಡಿಗ್

ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂರ್ಜನ ನಯಮರವಳಿಗಳು, ಬ ೈಲರಗಳು ಮತ್ುು ನಬೇಂಧನ ಗಳು ಮತ್ುು ಸುತ ು ಲ ಗಳು/ನ

ಟಸುಗಳ

ಪ್ಾಕರರ ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಾ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಹಕುೆಗಳು ಮತ್ುು ಬರಧುತ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನರದರ ವುತ್ುಯವ್ರದರ ಈ ಕರಗದ ಪ್ತ್ಾಗಳಲ್ಲಿರುವ
ಹಕುೆಗಳು ಮತ್ುು ಬರಧುತ ಗಳ ಬಗ್ ೆ ಬದಲರದವುಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕ ಳಳಲರಗದ ಎೇಂದು ಭರವಿಸಲರಗುತ್ುದ .
ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ಒದಗಸುವ ಇೇಂಟ್ರ್ನ ಟ್ ಮತ್ುು ವ್ ೈರ್ಲ ಸ್ ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞರನ ಆಧರರಿತ್ ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್ ಸ ಲಭು

(’ಹಕುುಗಳು ಮತ್ುು ಬಟಧಯತ ಗಳು’ ಪತ್ರದಲ್ಲಲ ಹ ೋಳಿರುವ್ ಎಲಲ ಕಲಮುಗಳೂ ಅನವಯವ್ಟಗುತ್ುವ್ . ಜ ್ತ ಗ್ ಇಲ್ಲಲ ಹ ೋಳುವ್ ಕಲಮುಗಳೂ
ಅನವಯವ್ಟಗುತ್ುವ್ ).
1.

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಇೇಂಟ್ರ್ನ ಟ್ ಆಧರರಿತ್ ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್ (IBT) ಮತ್ುು ಸ ಕುುರಿಟ ಸ್ ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್ ಮರಡಲು ವ್ ೈರ್ಲ ಸ್ ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞರನ

ಒದಗಸಲು ಅಹ್ನರಗದುದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇೇಂಟ್ರ್ನ ಟ್ ರ್ಪಟ ್ಕ ಲ

(IP) ಡಿವ್ ೈಸ್ಗಳರದೇಂತ್ಹ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫ ನ್,

ಡ ಟ್ ಕರರ್ಡ್ ಸಹಿತ್ ಲರುಪ್ಟರಪ್, ಇತರುದಿ ಸರಧನಗಳೂ ಸ ರುತ್ುವ್ . ಈ ಬಗ್ ೆ SEBI ಮತ್ುು ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು ಕರಲ ಕರಲಕ ೆ
ನದಿ್ಷಾವ್ರಗ ತ್ತಳಿಸುವ ವಯರ್ಲ ಸ್ ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞರನವನುು ಬಳಸಿದ ಇೇಂಟ್ರ್ನ ಟ್ ಆಧರರಿತ್ ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್/ ಸ ಕುುರಿಟ ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್ಗ್
ಅನವಯಿಸುವ ಎಲಿ ಅಗತ್ುಗಳನ ು ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಪ್ೂರ ೈಸಬ ಕು.
2.

ಗ್ರಾಹಕನು ಸ ಕುುರಿಟ ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ ಡುವ/ಟ ಾ ರ್ಡ ಮರಡುವ ಇಚ ಾಯುಳಳವನರಗರುತರುನ . ಈ ಉದ ದ ಶಕರೆಗ ಅವನು ಇೇಂಟ್ರ್ನ ಟ್
ಆಧರರಿತ್ ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್ ಸ ಲಭು ಅಥವ್ರ ವ್ ೈರ್ಲ ಸ್ ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞರನ ಬಳಸಿ ಸ ಕುುರಿಟ ಸ್ ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತರುನ . ಸರಾಕ್ಸ
ಬ ಾ ಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಗ್

IBT ಸ ವ್ ಯನುು ಒದಗಸಬ ಕು, ಮತ್ುು ಗ್ರಾಹಕನು ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರನ IBT ಸ ವ್ ಯನುು

ಪ್ಡ ದುಕ ಳಳಬ ಕು. ಆದರ ಇದು

SEBI/ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳ ಉಪ್ಬೇಂಧಗಳಿಗ್ ಮತ್ುು ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರನ IBT ವ್ ಬ್-ಸ ೈಟನಲ್ಲಿ

ಒದಗಸಿರುವ ಕರರರುಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳಿಗ್

ಬದಧವ್ರಗರುತ್ುದ . ಆದರ

ಮ ಲತ್ಃ ಇವು SEBI/ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳು

ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುವ ಮರನದೇಂಡಗಳಿಗ್ ಅನುಸರರವ್ರಗರಬ ಕು.
3.

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ವ್ ೈರ್ಲ ಸ್ ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞರನ/ಇೇಂಟ್ರ್ನ ಟ್/ಸರಮಟ್್ ಆಡ್ರ್ ರ ೇಂಟೇಂಗ್ ಅಥವ್ರ ಇನರುವುದ

ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞರನದ

ಜ ತ ಗ್ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಪರಯಗಳು, ಹ ಣ ಗಳು, ಬರಧುತ ಗಳು ಮತ್ುು ಜವ್ರಬರದರಿಗಳನುು ಗ್ರಾಹಕನ ಗಮನಕ ೆ ತ್ರಬ ಕು.
4.

ಆರೇಂಭದ ಪರಸ್ವಡ್ನುು ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರನ IBT ಸಿಸಾೇಂ ತರನ

ಉತ್ಪತ್ತ ಮರಡುತ್ುದ ಮತ್ುು ಇದು ಪರಸ್ವರ್ಡ್ ಪರಲ್ಲಸಿ

SEBI/ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜುಗಳ ಮರನಕಗಳ ಪ್ಾಕರರ ಇದ ಯೇಂದು ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ತ್ತಳಿಸಬ ಕು.
5.

ಯ ಸರ್ ನ ಮ್ ಮತ್ುು ಪರಸ್ವರ್ಡ್ ಅನುು ಗ್ ಪ್ುವ್ರಗಟ್ುಾಕ ಳಳಬ ಕರಗದುದ ಗ್ರಾಹಕನ ಹ ಣ . ಅವನು ಅನುಮತ್ತಸಿರಲ್ಲ ಬಡಲ್ಲ
ಅವನ ಯ ಸರ್ ನ ಮ್ ಮತ್ುು ಪರಸ್ವರ್ಡ್ ಅನುು ಬಳಸಿ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರನ IBT ವುವಸ ಿಯಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಎಲಿ ಆದ ಶಗಳು ಮತ್ುು
ವುವಹರರಗಳಿಗ್ ಗ್ರಾಹಕನ

ಜವ್ರಬರದರ,. ವ್ ೈರ್ಲ ಸ್

ಇೇಂಟ್ರ್ನ ಟ್ ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್/ಸ ಕುುರಿಟ ಸ್
ಕಾಮಗಳು ಅಗತ್ು ಎೇಂದು

ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞರನ ಬಳಸಿ ಆಡ್ರ್

ರ ಟ ರ್ಡ

ಸಿಸಾೇಂ ಮ ಲಕ ಮರಡುವ

ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್ಗಳಿಗ್ ಅಧಿಕೃತ್ಗ್ ಳಿಸುವ ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞರನಗಳು ಮತ್ುು ಕಟ್ುಾನಟರಾದ ಸ ಕುುರಿಟ

ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ತ್ತಳಿದಿರಬ ಕು. ಗ್ರಾಹಕನು ತ್ನು/ತ್ನು ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ಾತ್ತನಧಿಯ ಪರಸ್ ವಡ್ನುು ಅನು

ವುಕ್ತುಗಳಿಗ್ , ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರನ ಸಿಬಬೇಂದಿ ಮತ್ುು ಡಿ ಲರ ಗಳೂ ಸ ರಿದೇಂತ ಬಹಿರೇಂಗಪ್ಡಿಸುವುದಿಲಿ ಎೇಂದು ಭರವಸ ನ ಡುತರುನ .
6.

ಅಕಸರಮತ್ ಪರಸ್ವರ್ಡ್ ಮರ ತ್ರ , IBT ಸಿಸಾೇಂನಲ್ಲಿ ಸ ಕುುರಿಟ ದ

ಷಗಳು ಕೇಂಡುಬೇಂದರ , ತ್ನು ಯ ಸರ್

ನ ಮ್/ಪರಸ್

ವರ್ಡ್/ಖರತ ಬಳಸಿಕ ೇಂಡು ಅನಧಿಕೃತ್ ವುಕ್ತುಗಳು ವುವಹರಿಸಿದರದರ ೇಂದು ಪ್ತ ುಯರದರ /ಅನುಮರನಪ್ಟ್ಾರ ಗ್ರಾಹಕನು ತ್ಕ್ಷಣವ್
ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ರಗ ತ್ತಳಿಸಬ ಕು.ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನರೇಂಕ,ವಿಧರನ,ಅನಧಿಕೃತ್ ವುವಹರರಗಳು ಇತರುದಿ ವಿವರಗಳನುು
ನ ಡಬ ಕು.
7.

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ವ್ ೈರ್ಲ ಸ್ ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞರನ/ಇೇಂಟ್ರ್ನ ಟ್/ಸರಮಟ್್ ಆಡ್ರ್ ರ ೇಂಟೇಂಗ್ ಅಥವ್ರ ಇನರುವುದ

ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞರನದ

ಜ ತ ಗ್ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಪರಯಗಳು, ಹ ಣ ಗಳು, ಬರಧುತ ಗಳು ಮತ್ುು ಜವ್ರಬರದರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ತ್ತಳಿದಿರಬ ಕು.
ಅವನು ಅನುಮತ್ತಸಿರಲ್ಲ ಬಡಲ್ಲ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರನ IBT ವುವಸ ಯ
ಿ ಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಎಲಿಆದ ಶಗಳು ಮತ್ುು ವುವಹರರಗಳಿಗ್ ಗ್ರಾಹಕನ
ಪ್ೂಣ್ ಜವ್ರಬರದರ,
8.

ಗ್ರಾಹಕನು ಕ

ರಿದರ ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ಆಡ್ರ್/ಟ ಾ ರ್ಡ ಧೃಢ ಕರಣವನುು ಇಮ ಲ್ ಮ ಲಕ ಮರಡುತರುನ . ಇದು ವ್ ಬ್

ರ್ಪ ಟ್್ಲ್ನಲ ಿ ಸಿಗುತ್ುದ . ಒೇಂದ ಮಮ ಗ್ರಾಹಕನು ವ್ ೈರ್ಲ ಸ್ ತ್ೇಂತ್ಾಜ್ಞರನವನುು ಬಳಸುತ್ತುದರದ

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್

ಆಡ್ರ್/ಟ ಾ ರ್ಡ ಧೃಢ ಕರಣವನುು ಗ್ರಾಹಕನ ಸರಧನಕ ೆ ಕಳುಹಿಸುತರುನ .
9.

ಇೇಂಟ್ರ್ನ ಟ್ ಮ ಲಕ ಟ ಾ ಡಿೇಂಗ್ ಎೇಂದರ ಅನ ಕ ಅನಶುತ್ತ ಗಳು ಮತ್ುು ಸೇಂಕ್ತ ಣ್ ಹರರ್ಡ್ವ್ ರ್, ಸರಫ್ಾವ್ ರ್, ಸಿಸಾೇಂಗಳು,
ಸೇಂವಹನ ಯ ಲ ೈನುಗಳು, ಇತರುದಿ ಇರುತ್ುವ್ . ಇವು ಅಡಚಣ ಮತ್ುು ಸಿಳರೇಂತ್ರಗಳಿೇಂದ ಕ ಡಿರುತ್ುವ್ ಎೇಂಬುದ
ತ್ತಳಿದಿರಬ ಕು. ಯರವುದ

ಅಡಚಣ ಇಲಿದ

ಬ ಾ ಕರ್/ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್ ಯರವುದ
10.

ಸದರ ಕರಲ ಗ್ರಾಹಕನಗ್ IBT ಸ ವ್ ಗಳನುು ಒದಗಸಲರಗುತ್ುದ

ಗ್ರಾಹಕನಗ್

ಎೇಂದು ಸರಾಕ್ಸ

ಭರವಸ ನ ಡುವುದಿಲಿ.

ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರನ IBT ಸಿಸಾೇಂ ಅಥವ್ರ ಸ ವ್ ಅಥವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂರ್ಜನ ಸ ವ್ ಗಳ ಅಮರನತ್ುು, ಅಡಚಣ , ಅಲಭುತ ಅಥವ್ರ ತ್ಪ್ುಪ
ನವ್ಹಣ ಗ್ ಅಥವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್/ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ನ ನಯೇಂತ್ಾಣದಲ್ಲಿಲದ
ಿ ಕರರಣದಿೇಂದ ಗ್ರಾಹಕ/ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್/ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್

ಕಡ ಏನರದರ
ಇರುವುದಿಲಿ

ಸೇಂಪ್ಕ್/ಸಿಸಾೇಂ ವ್ ೈಫಲುವ್ರದರ , ಗ್ರಾಹಕನಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚ ೇಂಜ್/ಸರಾಕ್ಸ ಬ ಾ ಕರ್ ವಿರುದಧ ಯರವುದ

ಕ ಿ ಮ್

ಅನುಬಂಧ 5

ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ುು ಡಟರಿವಟೇಟೇವ್ ಕ್ಟೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಅನಾವರಣ ದಾಖಲಟ
ಈ ದಾಖಲೆಯು ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳ ಈಕ್ವಿಟ ಸ್/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ೆ ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟನ ಬಗ್ೆೆ ಮುಖಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುು
ಒಳಗ್ೆ ೇಂಡಿದೆ. ಎಲಾಿ ಭಾವಿ ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳ ಈಕ್ವಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ೆ ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಡೆವುವ ಮುನು ಈ
ದಾಖಲೆಯನುು ಓದತ್ಕ್ಕದುು.
ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ಗಳು/SEBIಯು ಒೇಂಟಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೇಂಟಯಾಗಿ, ವಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೆ ಕ್ಷವಾಗಿ, ಈ ಅನಾವರಣ ದಾಖಲೆಯ
ಪರಿಪೂಣಣತೆ, ವಮಪಣಕ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ೆೆ ಯಾವುದೆ ಖಾತ್ರಿಗಳನುು ಅಥವಾ ಪರತಿನಿಧಿತ್ಿವನುು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ುತ ಸ್ಾಾಕ್
ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ಗಳು/SEBIಯು ವಹಿವಾ್ು ಕ್ೆ ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ೆಳುುವುದರ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಅನುಮ ದನೆ ಅಥವಾ ಹೆ ಳಿಕೆಯನುು
ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಿ. ಈ ವೇಂಕ್ಷಿಪತ ವಾಕ್ಯವು ವಹಿವಾಟನ ಎಲಾಿ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಗಣನಿ ಯ ಅೇಂಶಗಳನುು ಅನಾವರಣಗ್ೆ ಳಿವುವುದಿಲ್ಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾಯವನುು ಮನಗೇಂಡು, ನಿ ವು ಪರವೆ ಶಿವುತಿತರುವ ವೇಂಬೇಂಧದ ರಿ ತಿಯನುು ಅರಿತ್ುಕೆ ೇಂಡ ಮತ್ುತ ನಿ ವು ಎದುರಿವುವ
ಅಪಾಯವನುು ತಿಳಿದುಕೆ ೇಂಡ ನೇಂತ್ರವೆ ನಿ ವು ವಯವಹಾರವನುುನಡೆವಬೆ ಕ್ು.
ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಡೆವಲಾಗುವೇಂಥ ಈಕ್ವಿಟ ಶೆ ರ್, ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸ್ಾಧನಗಳಲ್ಲಿ
ವಿವಿಧ ರಿ ತಿಯ ಅಪಾಯಗಳಿದುು, ಮಿತ್ವಾದ ವೇಂಪನ ೂಲ್/ಬೇಂಡವಾಳ ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟನ ಅನುಭವ ಮತ್ುತ ಮಿತ್ವಾದ
ಅಪಾಯ ವಹನಶಕ್ವತ ಉಳುೇಂತ್ಹ ವಯಕ್ವತಗಳಿಗ್ೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಡೆವುವುದ ವ ಕ್ತವಾದ ಮಾಗಣ ಯಾವುದು ಎೇಂಬುದನುು ನಿ ವು
ತಿಳಿದುಕೆ ೇಂಡು ಗರಹಿವಬೆ ಕ್ು. ಆದುರಿೇಂದ, ನಿಮೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಿತಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ ಇೇಂತ್ಹ ವಹಿವಾ್ು ನಿಮಗ್ೆ ವ ಕ್ತವಾಗಿದೆಯ ಎೇಂದು
ನಿ ವೆ ಪರಿಗಣಿವಬೆ ಕ್ು. ನಿ ವು ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಡೆಸಿ, ಪರತಿಕ್ ಲ್ ಪರಿಣಾಮವನುು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ
ನಷ್ಠವನುು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕೆಕ ನಿ ವೆ ವೇಂಪೂಣಣವಾಗಿ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುತಿತ ರಿ, ಮತ್ುತ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್/ಅವುಗಳ ಇತ್ರೆ
ವೇಂಸ್ೆಿಗಳು ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ SEBIಯು, ಯಾವುದೆ ರಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕೆಕ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ುತ ಈ ಬಗ್ೆೆ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳನುು
ವರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗ್ೆ ಳಿಸಿಲ್ಿ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯವನುು ವೇಂಪೂಣಣವಾಗಿ ನಿಮಗ್ೆ ವಿವರಿವಲ್ಲಲ್ಿ
ಎೇಂಬ ವಾದವನುು ನಿ ವು ಮೇಂಡಿವುವೇಂತಿಲ್ಿ. ಉೇಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಹ ಡಿಕೆದಾರರೆ ವೇಂಪೂಣಣವಾಗಿ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುತಾತರೆ
ಮತ್ುತ ಒಪ್ಪಿಕೆ ೇಂಡ ಕ್ರಾರನುು ಈ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗುವ ಯಾವುದೆ
ಡೆರಿವೆ ಟವ್ ಕ್ರಾರಿನ ಮಾರಾ್ ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ ಕೆ ಳುುವಿಕೆಯ ಆದೆ ಶವನುು ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ಳಿವುವುದರಿೇಂದ ಯಾವುದೆ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ೆೆ
ಅಥವಾ ನಷ್ಠಗಳಿೇಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಖಾತ್ರಿಯನುು ನಿ ಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ ಎೇಂಬುದನುು ನಿ ವು ಅೇಂಗಿ ಕ್ರಿಸಿ, ಸಿಿ ಕ್ರಿವಬೆ ಕ್ು.
ಒಬಬ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯ ಮ ಲ್ಕ್ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿ ವು ನಡೆವುವ ವಯವಹಾರಗಳು, ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯು ವ ಚಿಸಿರುವೇಂತ್ಹ
ಕೆಲ್ವು ನಿಯಮಗಳಿಗ್ೆ ಒಳಪಟಾರುವುದರಿೇಂದ , ಇವುಗಳು ನಿ ವು ನಿಮೂ ಗ್ಾರಹಕ್ರನುು ತಿಳಿದುಕೆ ಳಿು ಪತ್ರವನುು ಭತಿಣ ಮಾಡುವುದು ,
ಹಕ್ುಕಗಳು ಮತ್ುತ ಬಾಧಯತೆಗಳನುು ಓದುವುದು, ಮಾಡಿ ಮತ್ುತ ಮಾಡಬೆ ಡಿ ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಒಳಗ್ೆ ೇಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ SEBIಯು
ವ ಚಿಸಿರುವೇಂತ್ಹ ಮತ್ುತಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವೇಂತ್ಹ ವೇಂಬೇಂಧಪ್ಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್, ಅವುಗಳ ತಿ ರುವೆ ವೇಂಸ್ೆಿಗಳ
ನಿಯಮಗಳು, ಉಪ-ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುತ ವಿಧೆ ಯಕ್ ಮತ್ುತ ಮಾಗಣವ ಚಿಗಳಿಗ್ೆ ಮತ್ುತ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ತಿ ರುವೆ
ವೇಂಸ್ೆಿಗಳು ನಿ ಡುವ ಮತ್ುತ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವುತೆ ತ ಲೆಗಳಿಗ್ೆ ಒಳಪಟಾರುತ್ತವೆ ಎೇಂಬುದನುು ನಿ ವು ವಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅಥಣ
ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆ ಕ್ು.

ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳು ಯಾವುದೆ ವಲ್ಹೆಗಳನುು ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಿ ಅಥವಾ ನಿ ಡುವ ಇೇಂಗಿತ್ವಿರುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ುತ ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವುದೆ

ವಯಕ್ವತಯು, ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳ ಯಾವುದೆ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯೊಡನೆ ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ

ಯಾವುದೆ ಮ ರನೆ ವಯಕ್ವತಯೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವ ವಾಯವಹಾರಿಕ್ ವೇಂಬೇಂಧಕೆಕ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ. ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಯಾವುದೆ

ಮಾಹಿತಿಯನುು ವಾಯವಹಾರಿಕ್ ವಲ್ಹೆ ಎೇಂದು ಪರಿಗಣಿವಕ್ ಡದು. ಯಾವುದೆ ವಹಿವಾ್ನುು ವೇಂಪೂಣಣವಾಗಿ ಅಥಣ

ಮಾಡಿಕೆ ಳುದೆ ಮತ್ುತ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನುು ಪರಿವಿ ಕ್ಷಿವದೆ ಅೇಂತ್ಹ ವಹಿವಾ್ನುು ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮಗ್ೆ ಇದರ ಬಗ್ೆೆ
ವಿಶಾಿವವಿಲ್ಿದಿದುಲ್ಲ,ಿ ಅದರ ಬಗ್ೆೆ ನಿ ವು ವೃತಿತಪರ ವಲ್ಹೆಯನುು ಪಡೆಯಬೆ ಕ್ು.
ನಿ ವು ಯಾವುದೆ ವಹಿವಾ್ನುು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮತೆ ತಬಬರನುು ನಿಮೂ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ು ಅಧಿಕಾರ ನಿ ಡುವ ಮುನು, ನಿ ವು ಈ
ಕೆಳಕ್ೇಂಡ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಜಾಗೃತ್ರಾಗಿರಬೆ ಕ್ು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯ ಹೆ ೇಂದಿರಬೆ ಕ್ು:

1.

ಪಾರಥಮಿಕ ಅಪಾಯಗಳು:

1.1. ಅತಿಯಾದ ಚಂಚಲತಟಯ ಅಪಾಯ:
ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರು ವಹಿವಾಟಗ್ೆ ಒಳಪಡುವಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆಯಲಾಿಗುವ ನಿರೇಂತ್ರ
ಬದಲಾವಣೆಯನುು ಚೇಂಚಲ್ತೆ ಎನುುತಾತರೆ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರು ಹೆಚುು ಚೇಂಚಲ್ವಾದಷ್ುಾ, ಅದರ
ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಡಿಮೆ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆಯುವ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ,
ವಕ್ವರಯವಾದ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ೆ ಹೆ ಲ್ಲಸಿದರೆ, ಹೆಚುು ಚೇಂಚಲ್ತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚೇಂಚಲ್ತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
ನಿಮೂ ಆದೆ ಶವನುು ಭಾಗಶಃ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅನುಷ್ಾಠನವಾಗುವುದೆ ಇಲ್ಿ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಅದೆ ಶ
ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ೇಂಡ ಬೆಲೆಯು, ಕ್ಡೆಯದಾಗಿ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆದ ಬೆಲೆಗಿೇಂತ್ ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ ಭಿನುವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇಂತ್ರ
ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಮತ್ುತ ಇದರಿೇಂದ ನಿಮಗ್ೆ ಕಾಲ್ಿನಿಕ್ ಅಥವಾ ವಾವತವಿಕ್ ನಷ್ಠವುೇಂಟಾಗಬಹುದು .

1.2 ಕಡಿಮೆ ದರವಯತಟಯ ಅಪಾಯ
ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳನುು ವಿಧಾಣತ್ೂಕ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯ ವಯತಾಯವಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಕೆ ಳುಲ್ು
ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ ಮಾರಲ್ು ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ವಹಭಾಗಿಗಳ ಸ್ಾಮಥಯಣವನುು ದರವಿ ಯತೆ ಎನುುತಾತರೆ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚುು ಆದೆ ಶಗಳು ಲ್ಭಯವಿದುರೆ, ದರವಿ ಯತೆ ಹೆಚಿುರುತ್ತದೆ ಎೇಂದು ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಲಾಗುತ್ತದೆ. ದರವಯತೆಯು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾದದುು, ಏಕೆೇಂದರೆ,
ದರವಯತೆಯು ಹೆಚಿುದರೆ, ಹ ಡಿಕೆದಾರರಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳನುು ಶಿ ಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ುತ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯ ವಯತಾಯವದ ಲ್ಲಿ
ಕೆ ಳುಲ್ು ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ ಮಾರಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಾಗುವುದು ಮತ್ುತಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ಕೆ ೇಂಡ ಅಥವಾ ಮಾರಿದ
ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ೆ ವಿಧಾಣತ್ೂಕ್ ಬೆಲೆಯನುುನಿ ಡುತಾತರೆ ಅಥವಾ ಪಡೆಯುತಾತರೆ. ವಕ್ವರಯವಾದ
ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ೆ ಹೆ

ಲ್ಲಸಿದರೆ, ಕೆಲ್ವು ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ೆ ಕ್ಡಿಮೆ ದರವಯತೆಯ

ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ. ಆದೆ ಶವನುು ಭಾಗಶಃ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು
ಅನುಷ್ಾಠನವಾಗುವುದು ಇಲ್ಿ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಆದೆ ಶ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ೇಂಡ ಬೆಲೆಯು, ಕ್ಡೆಯದಾಗಿ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆದ ಬೆಲೆಗಿೇಂತ್
ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ ಭಿನುವಾಗಿರಬಹುದು .

1.2.1 ದಿನದ ವಹಿವಾಟನ ಕಾಯಣತ್ೇಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳನುು ಕೆ ಳುುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುವುದರಿೇಂದ
ನಷ್ಾವುೇಂಟಾಗಬಹುದು, ಕಾರಣ, ಅೇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರಿ ಕ್ಷಿತ್ ದರಗಳಿಗ್ೆ ಹೆ

ಲ್ಲಸಿದರೆ, ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳನುು

ಕ್ಡಿಮೆ/ಹೆಚುು ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ೇಂಡು/ಮಾರಬೆ ಕಾಗಬಹುದು, ಏಕೆೇಂದರೆ ಇದರಿೇಂದ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರನುು ನಿ ಡಲ್ು ಅಥವಾ
ಪಡೆಯಲ್ು ಯಾವುದೆ ತೆರೆದ ಸಿಿತಿ ಅಥವಾ ಬಾಧಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಿ.

1.3 ಬಹಳ ಅಂತ್ರಗಳ ಅಪಾಯ:
ಅೇಂತ್ರ ಎೇಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆ ಳುುವ ಮತ್ುತ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರುವ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಯತಾಯವ. ಒೇಂದು ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್
ಕ್ರಾರನುು ಕೆ ಳುುವ ಬೆಲೆಗ ಮತ್ುತ ತ್ಕ್ಷಣವೆ ಅದನುು ಮಾರುವ ಬೆಲೆಗ ಇರುವ ವಯತಾಯವವನುು ಅದು ವ ಚಿವುತ್ತದೆ. ಕ್ಡಿಮೆ
ದರವಿ ಯತೆ ಮತ್ುತ ಹೆಚಾುದ ಚೇಂಚಲ್ತೆಯು ಕ್ಡಿಮೆ ದರವಿ ಯತೆ ಅಥವಾ ದರವಿ ಯತೆ ಇಲ್ಿದ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ೆ
ಸ್ಾಮಾನಯಕ್ವಕೇಂತ್ ಹೆಚಾುದ ಅೇಂತ್ರವನುುೇಂ್ುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿೇಂದ ವರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದೆ ರಕ್ುವುದಿಲ್ಿ.

1.4 ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಗಟೊಳಿಸುವ ಆದಟೇಶಗಳು:
ವಹಿವಾಟನಲ್ಲಿ ಉೇಂಟಾಗುವ ನಷ್ಾಗಳನುು ಒೇಂದು ನಿದಿಣಷ್ಾ ಮತ್ತಕೆಕ ಮಿತ್ಗ್ೆ ಳಿವುವ ಉದೆು ಶದಿೇಂದ ನಿ ಡಲಾದ ಆದೆ ಶಗಳು (ಉದಾ :
ಸ್ಾಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದೆ ಶ, ಲ್ಲಮಿಟ್ ಆದೆ ಶ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಾರವು, ಏಕೆೇಂದರೆ,ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉೇಂಟಾಗುವ ಶಿ ಘ್ರ
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇೇಂತ್ಹ ಆದೆ ಶಗಳನುು ಜಾರಿಗ್ೆ ಳಿವುವುದನುು ಅಸ್ಾಧಯವಾಗಿವುತ್ತವೆ.

1.4.1 ಒೇಂದು ಮಾರುಕ್ಟೆಾ ಆದೆ ಶವನುು ಕ್ ಡಲೆ , ಬೆಲೆಗ್ೆ ಗಮನ ಕೆ ಡದೆ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುವುದು, ಎದುರಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅೇಂತ್ಹ
ಆದೆ ಶಗಳು ಲ್ಭಯವಿದುಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಗ್ಾರಹಕ್ರು ಮಾರುಕ್ಟೆಾ ಆದೆ ಶದ ತ್ಕ್ಷಣದ ಅನುಷ್ಾಠನ ಪಡೆದರ , ಬಾಕ್ವ ಉಳಿದಿರುವ ಆದೆ ಶಗಳ
ಲ್ಭಯವಿರುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನುು ಜಾರಿಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುವುದು, ಮತ್ುತ ಇದು ಆದೆ ಶದ ಪರಮಾಣ ಮತ್ುತ ದರದ ವಮಯದ ಆದಯತೆಯನುು
ಪೂರೆೈವಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ಡೆಯದಾಗಿ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆದ ಬೆಲೆಗಿೇಂತ್ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರಿನ ಅತ್ುಯತ್ತಮ
ಬೆಲೆಗಿೇಂತ್ ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ ಭಿನುವಾಗಿರಬಹುದು ಎೇಂಬುದನುು ನಿ ವು ಅಥಣ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆ ಕ್ು.

1.4.2 ಲ್ಲಮಿಟ್ ಆದೆ ಶವನುು ವ ಚಿವಲಾದ ಮಿತಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ವಕೇಂತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಗ್ಾರಹಕ್ರಿಗ್ೆ ಬೆಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ದೆ ರೆತ್ರ ,ಈ ಆದೆ ಶವನುು ಜಾರಿಗ್ೆ ಳಿವುವ ಸ್ಾಧಯತೆಯ ಇದೆ.

1.4.3 ಸ್ಾಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದೆ ಶವನುು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರಿನ ವದಯದ ದರದಿೇಂದ ದ ರವಿ್ುಾ,
ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರು ಆ ಸ್ಾಾಪ್ ದರವನುು ಮುಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಮ ಲ್ಕ್ ವಹಿವಾ್ುಗ್ೆ ೇಂಡಾಗ ಆದೆ ಶವನುು
ವಕ್ವರಯಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುವ ಸ್ಾಾಪ್ ಆದೆ ಶಗಳನುು ಸ್ಾಧಾರಣವಾಗಿ ವದಯದ ದರದ ಕೆಳಗ್ೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ುತ ಕೆ ಳುುವ
ಸ್ಾಾಪ್ ಆದೆ ಶವನುು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ವದಯದ ದರದ ಮೆ ಲೆಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರು ಪೂವಣನಿಧಾಣರಿತ್
ದರವನುು ಮುಟಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಅದರ ಮ ಲ್ಕ್ ವಹಿವಾ್ುಗ್ೆ ೇಂಡಾಗ, ಸ್ಾಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದೆ ಶವು ಮಾರುಕ್ಟೆಾ/ಲ್ಲಮಿಟ್ ಆದೆ ಶವಾಗಿ
ಮಾಪಣಡುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಮಿತಿಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ವಕೇಂತ್ ಉತ್ತಮ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳುುತ್ತದೆ. ಆದರಿೇಂದ, ಲ್ಲಮಿಟ್ ಆದೆ ಶವು
ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳುುತ್ತದೆ ಎೇಂಬ ಯಾವ ಖಾತ್ರಿಯ ಇಲ್ಿ, ಏಕೆೇಂದರೆ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರು ಪೂವಣನಿಧಾಣರಿತ್ ದರವನುು
ದಾಟ ಹೆ

ಗಬಹುದು, ಹಾಗ ಈ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೆ ಶವು ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳುದ ಅಪಾಯವು ಉದಭವಿವುತ್ತದೆ, ಸ್ಾಧಾರಣ ಲ್ಲಮಿಟ್

ಅದೆ ಶದೇಂತೆ.

1.5 ಸುದ್ದಿ ಘೊೇಷಣಟಗಳ ಅಪಾಯ:
ವುದಿು ಘ

ಷ್ಣೆಗಳು ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರಿನ ದರದ ಮೆ ಲೆ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆಯುವ ವಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬ ರಬಹುದು

ಮತ್ುತ ಕ್ಡಿಮೆ ದರವಿ ಯತೆ ಮತ್ುತ ಹೆಚುು ಚೇಂಚಲ್ತೆಯೊಡನೆ ಕ್ ಡಿ, ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರಿನ ದರವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಮೆ ಲೆ ಅಥವಾ
ಕೆಳಗ್ೆ ಹೆ

ಗುವೇಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

1.6 ವದಂತಿಗಳ ಅಪಾಯ:
ವೇಂಸ್ೆಿಗಳ/ಹಣದ ಬಗ್ೆೆ ಕೆಲ್ವು ವಮಯ ವದೇಂತಿಗಳು ಬಾಯಿಮಾತಿನಿೇಂದ, ದಿನಪತಿರಕೆಗಳ ಮ ಲ್ಕ್, ಜಾಲ್ತಾಣಗಳ ಮ ಲ್ಕ್ ಅಥವಾ
ವುದಿು ಮಾಧಯಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ್ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ೆೆ ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗೃತ್ರಾಗಿದುು ,ಈ ವದೇಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ
ಮೆ ಲೆ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಬಾರದು.

1.7 ವಯವಸ್ಟೆಯ ಅಪಾಯ:
ಮಾರುಕ್ಟೆಾ ತೆರೆದಾಗ ಮತ್ುತ ಮಾರುಕ್ಟೆಾ ಮುಚುುವ ಮುನು, ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇೇಂಥ ಪರಮಾಣದ
ವಹಿವಾ್ು ದಿನದ ಯಾವುದೆ ವಮದಲ್ಲಿಯ ಆಗಬಹುದು .ಇವುಗಳು ಆದೆ ಶ ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳುುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಳೇಂಬವನುು್ುಮಾಡಬಹುದು. ಉೇಂಟಾಗುವ ಚೇಂಚಲ್ತೆಯ ವಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆದೆ ಶ ಕಾಯಣ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಳೇಂಬವನುುೇಂ್ುಮಾಡಬಹುದು .

1.7.2 ಕೆಲ್ವು ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆ ಳುುವ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಬಾಕ್ವಯ ಆದೆ ಶಗಳಿಲ್ಿದೆ ಇದಾುಗ,
ಅಥವಾ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಹಿವಾಟನ ಕಾರಣದಿೇಂದಾಗಿ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳ ವಹಿವಾ್ನುು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ
ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳು ವಕ್ವಣಟ್ ಫಿಲ್ಾರ್ ಮುಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಇನಾಯವುದು ಕಾರಣಗಳಿಗ್ೆ, ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿ ಒೇಂದು
ವಹಿವಾ್ನುು ನಾಯಯವಮೂತ್ ದರದಲ್ಲಿ ದರವವಾಗಿವುವುದು ಅಸ್ಾಧಯವಾಗಬಹುದು .

1.8 ವಯವಸ್ಟೆ/ಜಾಲದ ದಟ್ೆಣಟ:
ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ುಗಳು, ಆದೆ ಶಗಳನುು ನಿ ಡಲ್ು ಮತ್ುತ ಮಾಗಣಯೊ ಜನೆ ಮಾಡಲ್ು ವಿದುಯನಾೂನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ,
ಉಪಗರಹ/ಲ್ಲ ಸ್್ ಲೆೈನ್ ಆಧಾರಿ ವೇಂವಹನವನುು ಆಧರಿವುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ಗಣಕ್ಯೇಂತ್ರಗಳನುು ಬಳಸಿಕೆ ಳುುತ್ತದೆ .
ಆದುರಿೇಂದ, ವೇಂವಹನದ ವೆೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ವಯವಸ್ೆಿಯ ವಮಸ್ೆಯಗಳು ಅಥವಾ ವಯವಸ್ೆಿಯಿೇಂದ ನಿಧಾನವಾದ ಅಥವಾ ವಿಳೇಂಬವಾದ ಮಾಹಿತಿ
ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟನ ನಿಲ್ುಗಡೆ ಅಥವಾ ವಯವಸ್ೆಿ/ಜಾಲ್ದೆ ೇಂದಿಗ್ೆ ವೇಂಪಕ್ಣವನುು ಸ್ಾಧಿವಲಾಗದೇಂಥ ಇನಾಯವುದೆ

ವಮಸ್ೆಯಯ

ಸ್ಾಧಯತೆಗಳಿೇಂದ, ಇವುಗಳು ನಿಯೇಂತ್ರಣದ ಆಚೆಗಿದುು, ಇದರಿೇಂದ ಕೆ ಳುುವ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಆದೆ ಶಗಳ ಕಾಯಣಗತ್ವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ
ವಿಳೇಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನುು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂಣಣವಾಗಿ ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳಿವಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ನಿ ವು
ಗಮನಿವಬೆ ಕಾದ ಅೇಂಶವೆೇಂದರೆ, ಈ ವಮಸ್ೆಯಗಳು ತಾತಾಕಲ್ಲಕ್ವಾಗಿದುರ , ನಿಮೂಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ವಯಿರುವ ತೆರೆದ ಸಿಿತಿ ಅಥವಾ
ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳಿವದ ಆದೆ ಶಗಳಿದಾುಗ, ಈ ಎಲಾಿ ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳಿವಲಾದ ವಹಿವಾ್ುಗಳನುು ಕ್ರಮಗ್ೆ ಳಿವಲ್ು ನಿಮಗ್ೆ
ಬಾಧಯತೆಯಿರುವುದರಿೇಂದ ಇದು ಅಪಾಯವನೆ ುಡ್ಬಹುದು.

2. ಡಟರಿವಟೇಟೇವ್ ಕ್ಟೇತ್ರಕ್ಟೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಟ, ಈ ಕ್ಟಳಕಂಡ ಹಟಚುುವರಿ ಅಂಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ುು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ್ಟೊಳಿಿರಿ:
2.1 “ಲ್ಲೇವರಟೇಜ್” ಅಥವಾ “ಗಟೇರಿಂಗನ” ಪರಿಣಾಮಗಳು:
ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿ, ಡೆರಿವೆ ಟವ್ನ ಕ್ರಾರಿನ ಮೌಲ್ಯಕೆಕ ಹೆ

ಲ್ಲಸಿದೇಂತೆ ಅಧಿಕಾೇಂಶವು ವಣಣದಾಗಿರುವುದರಿೇಂದ, ಈ

ವಹಿವಾ್ನುು ಲ್ಲ ವರೆ ಜ್ ಅಥವಾ ಗ್ೆ ರ್ ಆಗಿದೆ ಎನುಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಣಣ ಅಧಿಕಾೇಂಶದಿೇಂದ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಲಾಗುವ ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ವಹಿವಾ್ುಗಳು,
ಅಧಿಕಾೇಂಶಕೆಕ ಹೆ

ಲ್ಲಸಿದೇಂತೆ ಹೆಚುು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಾದ ಸ್ಾಧಯತೆಯನುು ನಿ ಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡೆರಿವೆ ಟವ್ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ುಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ್

ಪರಮಾಣದ ಅಪಾಯವನುು ಹೆ ೇಂದಿರುತ್ತದೆ .

ಆದುರಿೇಂದ, ನಿ ವು ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಡೆವುವ ಮುನು ಈ ಕೆಳಕ್ೇಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳನುು ವೇಂಪೂಣಣವಾಗಿ
ಅಥಣಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆ ಕ್ು ಮತ್ುತ ನಿಮೂ ಸಿಿತಿಗತಿಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಿತಿಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಗಮನದಲ್ಲಿ್ುಾಕೆ ೇಂಡು ವಹಿವಾ್ನುು
ನಡೆವಬೆ ಕ್ು. ದರಗಳು ನಿಮೂ ವಿರುದಧ ಹೆ

ದರೆ, ಬಹಳ ಕ್ಡಿಮೆ ವಮಯದಲ್ಲಿ ನಿ ವು ಅಧಿಕಾೇಂಶ ಭಾಗವನುು ಅಥವಾ ಪೂಣಣವಾಗಿ

ಕ್ಳ್ೆದುಕೆ ಳುಬಹುದು. ಹೆಚಾುಗಿ, ನಿಮೂ ನಷ್ಾವು ಮ ಲ್ ಅಧಿಕಾೇಂಶವನುು ಮಿ ರಬಹುದು.
ಅ. ಫ್ಯಯಚಸ್ಣ ವಹಿವಾಟನಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಸಿಿತಿಗಳಲ್ ಿ ದೆೈನೇಂದಿನ ಚುಕಾತ ಇರುತ್ತದೆ. ಇೇಂಡೆಕ್್/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರಿನ ಕ್ಡೆಯ ಸಿಿತಿಯನುು
ಆಧರಿಸಿ, ಪರತಿ ದಿನ ಎಲಾಿ ತೆರೆದ ಸಿಿತಿ ಗಳನುು ಮಾರುಕ್ಟೆಾಗ್ೆ ಗುರುತಿವಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾರು ನಿಮೂ ವಿರುದಧ ಚಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಿ, ಅೇಂತ್ಹ
ಚಲ್ನೆಯಿೇಂದ ಉೇಂಟಾಗುವ ನಷ್ಾದ (ಕಾಲ್ಿನಿಕ್) ಮತ್ತವನುು ನಿ ವು ಠೆ ವಣಿಯಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಇದು ಮರುದಿನ
ವಹಿವಾ್ು ಆರೇಂಭವಾಗುವ ಮುನು, ಈ ಮತ್ತವನುು ನಿಗದಿತ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿವಬೆ ಕಾಗುತ್ತದೆ .
ಆ. ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗ್ೆ ಹೆಚುುವರಿ ಮತ್ತವನುು ಠೆ ವಣಿ ಇಡಲ್ು ನಿ ವು ವಿಫಲ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ವಯುಳಿದ ಸ್ಾಲ್
ಉೇಂಟಾದಲ್ಲಿ, ದಳ್ಾುಳಿಯು ಇಡಿ ಸಿಿತಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನುು ಅಥವಾ ಪಯಾಣಯ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟಯನುು ದರವಿ ಕ್ರಿವಬಹುದು. ಇೇಂತ್ಹ
ಮಾರಾ್ದಿೇಂದ ಉೇಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆ ನಷ್ಾಕೆಕ ನಿ ವೆ ಬಾಧಯರಾಗಿರುತಿತ ರಿ.
ಇ. ಕೆಲ್ವು ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಹಿವಾ್ುಗಳನುು ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳಿವಲ್ು ಹ ಡಿಕೆದಾರರಿಗ್ೆ ಕ್ಷ್ಾವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ
ಅಸ್ಾಧಯವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗ್ೆ, ಅದರವತೆಯಿೇಂದಾಗಿ, ಅೇಂದರೆ, ದರದ ಮಿತಿಯಿೇಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ವಕ್ವಣಟ್ ಬೆರ ಕ್ರ್
ಇತಾಯದಿಯಿೇಂದಾಗಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಪಯಾಣಪತವಾದ ಬಡ್ ಅಥವಾ ನಿ ಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಿದಿದುರೆ, ಈ ಪರಿಸಿಿತಿಯು
ಉೇಂಟಾಗಬಹುದು .
ಈ. ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ಸಿಿರತೆಯನುು ಕಾಪಾಡಲ್ು, ಈ ಕೆಳಕ್ೇಂಡ ಕ್ರಮಗಳನುು ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಬಹುದು. ಅಧಿಕಾೇಂಶದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ,
ನಗದು ಅಧಿಕಾೇಂಶದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ. ಈ ಹೆ ವ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗಿರುವ ತೆರೆದ ಬಾಧಯತೆಗಳಿಗ ಅನಿಯವಾಗಬಹುದು .
ಇೇಂಥ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿ ವು ಹೆಚುುವರಿ ಅಧಿಕಾೇಂಶವನುು ನಿ ಡಬೆ ಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಸಿಿತಿಗಳನುು
ಕ್ಡಿಮೆಗ್ೆ ಳಿವಬೆ ಕಾಗಬಹುದು .
ಉ. ನಿ ವು ವಹಿವಾ್ು ನಡೆವಲ್ು ಯೊ ಜಿಸಿರುವ ಎಲಾಿ ಡಿರೆೈವೆ ಟವ್ ಕ್ರಾರುಗಳ ಪೂಣಣ ವಿವರಗಳನುು ನಿ ಡುವೇಂತೆ ನಿಮೂ
ದಳ್ಾುಳಿಯನುು ಕೆ ಳಬೆ ಕ್ು ಅೇಂದರೆ, ಕ್ರಾರಿನ ನಿದಿಣಷ್ಾತೆಗಳು ಮತ್ುತ ವೇಂಬೇಂಧಿತ್ ಬಾಧಯತೆಗಳು.

2.2 ಹಣದ ನಿದ್ದಿಷೆ ಅಪಾಯಗಳು:
1. ವಿದೆ ಶಿ ಹಣ ನಾಮಾೇಂಕ್ವತ್ ಕ್ರಾರುಗಳಲಾಿಗುವ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಾಗಳು, ನಿಮೂದೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ಪತಯಲ್ಲಿ
ನಡೆದೇಂತ್ಹ ವಹಿವಾಟಾಗಿದುರ , ಕ್ರಾರಿನ ಕ್ರೆನಿ್ಯಿೇಂದ ಮತೆ ತೇಂದು ಕ್ರೆನಿ್ಗ್ೆ ಪರಿವತ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ರೆನಿ್ ದರಗಳಲ್ಲಿನ
ವಯತಾಯವಗಳಿೇಂದ ಪರಿಣಾಮಕೆ ಕಳಗ್ಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಕೆಲ್ವು ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮೂ ಸಿಿತಿಯನುು ದರವಿ ಕ್ರಿವಲ್ು ನಿಮಗ್ೆ ಕ್ಷ್ಾವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸ್ಾಧಯವಾಗಬಹುದು.
ಯಾವುದೆ ಕ್ರೆನಿ್ಯನುು ಅನಿಯೇಂತ್ರಣಗ್ೆ ಳಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಶಿುತ್ ಬಾೇಂಡ್ ಪಟಾಗಳನುು ವಿವತರಿಸಿದಾಗ ಹಿ ಗ್ೆ ಆಗಬಹುದು.
3. ಪೂರೆೈಕೆ-ಬೆ ಡಿಕೆಯ ವೇಂಬೇಂಧಗಳು, ವರಕಾರಗಳ ವಹಿವಾ್ು, ವಿತಿತ ಯ, ಹಣಕಾಸಿನ, ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ನಿಯೇಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ುತ
ನಿಯಮಗಳು, ವಿದೆ ಶಿ ಯ ರಾಜಕ್ವ ಯ, ಅಥಣ ವಯವಸ್ೆಿಯ ಘ್್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ನಿ ತಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಮತ್ುತ ಅೇಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಬಡಿ್ ದರ
ಮತ್ುತ ಹಣದುಬಬರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕ್ರೆನಿ್ಯ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಮತ್ುತ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳು. ಯಾವುದೆ ಒಬಬ

ವಲ್ಹಾಗ್ಾರರು ಈ ಅೇಂಶಗಳನುು ನಿಯೇಂತಿರವಲಾರರು ಮತ್ುತ ಯಾವುದೆ ಭಾಗವಹಿವುವ ಗ್ಾರಹಕ್ರಿಗ್ೆ ಒಬಬ ವಲ್ಹಾಗ್ಾರರ ವಲ್ಹೆಯು
ಲಾಭದಾಯಕ್ ವಹಿವಾ್ನುುೇಂ್ುಮಾಡಬಲ್ಿದು ಅಥವಾ ಈ ಘ್್ನೆಗಳಿೇಂದ ಒಬಬ ಗ್ಾರಕ್ಹರು ಯಾವುದೆ ನಷ್ಾವನುುಅನುಭವಿವುವುದಿಲ್ಿ
ಎೇಂಬ ಯಾವುದೆ ಖಾತ್ರಿಯನುು ನಿ ಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.

2.3 ಆಪಶನ್ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಅಪಾಯಗಳು:
1. ಒಬಬ ಆಪಶನ್ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಬಹಳ ಕ್ಡಿಮೆ ವಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಪಶನ್ಗ್ೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮತ್ತವನ ು ಕ್ಳ್ೆದುಕೆ ಳುುವ
ಅಪಾಯವನುು ಹೆ ೇಂದಿರುತಾತರೆ. ಈ ಅಪಾಯವು, ಆಪಶನ್ ಕೆ ನೆಗ್ೆ ೇಂಡಾಗ ವಯಥಣವಾಗುವೇಂತ್ಹ, ಆಪಶನ್ ಒೇಂದು ವಯಥಣ ಆಸಿತಯೇಂಬ
ಅದರ ವಿಭಾವವನುು ತೆ

ರಿವುತ್ತದೆ. ದಿಿತಿ ಯ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿ ಆಪಶನ್ ಅನುು ಮಾರದ ಅಥವಾ ಅದು ಕೆ ನೆಗ್ೆ ೇಂಡಾಗ ಅದನುು

ಚಲಾಯಿವದ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಅನಿವಾಯಣವಾಗಿ ಆಪಶನ್ನಲ್ಲಿನ ತ್ಮೂ ಎಲಾಿ ಹ ಡಿಕೆಯನುು ಕ್ಳ್ೆದುಕೆ ಳುುತಾತರೆ. ಆಪಶನ್
ಕೆ ನೆಗ್ೆ ಳುುವ ಮುನು ಅದರ ಮ ಲ್ದ ಕ್ರಾರಿನ ದರವು ನಿರಿ ಕ್ಷಿತ್ ಮಾಗಣದಲ್ಲಿ, ಆಪಶನ್ನ ಬೆಲೆಯನುು ಭತಿಣ ಮಾಡುವಷ್ುಾ
ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದಿದುರೆ, ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ಆಪಶನ್ನಲ್ಲಿನ ತ್ಮೂ ಹ ಡಿಕೆಯ ಎಲಾಿ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ುಾ ಭಾಗವನುು
ಕ್ಳ್ೆದುಕೆ ಳುಬಹುದು.
2. ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಭಣೇಂಧಗಳನುು ಹೆ ರಬಹುದು ಮತ್ುತ ಕೆಲ್ವು ವಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಣಷ್ಾ ವೇಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಶನ್ಗಳ
ಚಲಾವಣೆಯನುು ನಿಭಣೇಂಧಿವುವ ವೇಂಪೂಣಣ ಅಧಿಕಾರವನುು ಹೆ ೇಂದಿರುತಾತರೆ.

2.4 ಆಪಶನ್ ರಟೈಟ್ರ್ಗಳ ಅಪಾಯಗಳು:
1.ಮ ಲ್ ಕ್ರಾರಿನ ಬೆಲೆಯ ಚಲ್ನೆಯು ನಿರಿ ಕ್ಷಿತ್ ದಿಕ್ವಕನಲ್ಲಿಲ್ಿದಾಗ, ಆಪಶನ್ ರೆೈ್ರ್ ಗಣನಿ ಯ ಮತ್ತವನುು ಕ್ಳ್ೆದುಕೆ ಳುುವ
ಅಪಾಯವನುು ಹೆ ೇಂದಿರುತಾತರೆ.

2. ಅದೆ ಮ ಲ್ದ ಹಿತಾವಕ್ವತಯಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಆಪಶನ್ ಗಳನುು ಕೆ ೇಂಡು, ಈ ಮ ಲ್ಕ್ ವಿವರತ್ ಸಿಿತಿಯನುು ಉೇಂ್ುಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಪಶನ್
ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ರಿ ತಿಯ ಭದರತಾ ಸಿಿತಿಗಳನುು ಕೆ ಳುುವುದುರಿೇಂದ ಆಪಶನ್ ರೆೈ್ರ್ನ
ಅಪಾಯವನುು ಕ್ಡಿಮೆಗ್ೆ ಳಿವಬಹುದು. ಆದರೆ, ರೆೈ್ರ್ ಹರಡಿದ ಅಥವಾ ಭದರತಾ ಸಿಿತಿಯನುು ಹೆ ೇಂದಿದುರ , ಅಪಾಯಗಳು
ಗಣನಿ ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿವರತ್ ಸಿಿತಿಯು ವರಳವಾದ ಲಾೇಂಗ್ ಅಥವಾ ಶಾಟ್ಣ ಸಿಿತಿಗಿೇಂತ್ ಅನಿವಾಯಣವಾಗಿ ಕ್ಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನುು
ಹೆ ೇಂದಿರುವುದಿಲ್ಿ.

3. ವೇಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಹು-ಆಪಶನ್ ಗಳನುು ಕೆ ಳುುವುದುರಿೇಂದ ಮತ್ುತ ಬರೆಯುವ ಅಥವಾ ವೇಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಪಶನ್ಗಳನುು ಕೆ ಳುುವುದು
ಅಥವಾ ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ುತ ಮ ಲ್ದ ಹಿತಾವಕ್ವತಯ ಕೆ ಳುುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಾಟ್ಣ ಮಾರಾ್ಗಳ ವಹಿವಾ್ುಗಳಿೇಂದ ಹ ಡಿಕೆದಾರರಿಗ್ೆ
ಹೆಚುುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನಿುಡುತ್ತದೆ. ಆಪಶನ್ ವಿವತರಣೆಗಳೇಂತ್ಹ ವೇಂಯುಕ್ತ ವಹಿವಾ್ುಗಳು, ಒೇಂದು ಆಪಶನ್ ಅನುು ಕೆ ಳುುವ ಅಥವಾ
ಬರೆಯುವುದಕ್ವಕೇಂತ್ ಹೆಚುು ಕ್ವಿಷ್ಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ುತ ನಿ ವು ಗಮನಿವಬೆ ಕಾದ ಮತೆ ತೇಂದು ಅೇಂಶವೆೇಂದರೆ, ಹ ಡಿಕೆಯ ಯಾವುದೆ
ಕ್ೆ ತ್ರದಲ್ಲಿದೇಂ
ು ತೆ, ವರಿಯಾಗಿ ಅಥಣವಾಗದ ಜಟಲ್ತೆಯು, ತಾನೆ ಒೇಂದು ಅಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೇಂಯುಕ್ತ ಕಾಯಣತ್ೇಂತ್ರಗಳನುು
ಪರಿಗಣಿವಬಾರದು ಎೇಂದು ಇದು ವ ಚಿವುತಿತಲ್ಿವಾದರ , ಆಪಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕೆಯೇಂತೆ, ವಿವಿಧ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ವೇಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಂಯುಕ್ತ
ವಹಿವಾ್ುಗಳ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ುತ ವೇಂಭಾವಯ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಅನುಭವ ಮತ್ುತ ಜ್ಞಾನ ಇರುವೇಂಥ ವಯಕ್ವತಯ ವಲ್ಹೆ ಕೆ ರುವುದು
ಒಳ್ೆುಯದು ಎೇಂದು ವಲ್ಹೆ ನಿ ಡುತೆತ ವೆ.

3. ತ್ಂತಿ ರಹಿತ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಕುಶಲ ಆದಟೇಶ ಮಾಗಿ ಯೇಜನಟ ಅಥವಾ ಇನಿುತ್ರ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊಲಕ ವಹಿವಾಟ್ು:
ತ್ೇಂತಿ ರಹಿತ್ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಕ್ುಶಲ್ ಆದೆ ಶ ಮಾಗಣಯೊ ಜನೆ ಅಥವಾ ಇನಿುತ್ರ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮ ಲ್ಕ್ ಸ್ೆಕ್ುಯರಿಟ ಸ್ ವಹಿವಾ್ುಗಳಿಗ್ೆ
ವೇಂಬೇಂಧಿಸಿರುವ, ವೆೈಶಿಷ್ಾಯಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು, ಜವಾಬಾುರಿಗಳು, ಬಾಧಯತೆಗಳು ಮತ್ುತ ಹೆ ಣೆಗ್ಾರಿಕೆಯ ಹೆಚುುವರಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ೆೆ
ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯು ತ್ಮೂ ಗ್ಾರಹಕ್ರಿಗ್ೆ ತಿಳಿವಬೆ ಕ್ು.

4.

ಸ್ಾಮಾನಯ

4.1 ‘ಕಾಸಿುಿ್ುಯಯೇಂಟ್’ ಎೇಂಬ ಪದವು, ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ಗಳು ನಿ ಡಿರುವ, ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳನುು ಕೆ ಳುುವ
ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಮಾಗಣಗಳ ಮ ಲ್ಕ್, ಈ ಧೆಯ ಯದಿೇಂದ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯೊಡನೆ ವಹಿವಾ್ನುು ಮಾಡುವೇಂತ್ಹ ಗಿರಾಕ್ವ,
ಗ್ಾರಹಕ್ ಅಥವಾ ಒಬಬ ಹ ಡಿಕೆದಾರರನುು ಒಳಗ್ೆ ೇಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಅರೆೈಣವುತ್ತದೆ.

4.2 ‘ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿ’ ಎೇಂಬ ಪದವು, ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳು SEBI ಅನುಮತಿ ನಿ ಡಿರುವೇಂಥ ಮತ್ುತ SEBIಯಿೇಂದ ನೆ ೇಂದಣಿ ಪರಮಾಣಪತ್ರ
ಪಡೆದಿರತ್ಕ್ಕೇಂತ್ಹ ಒಬಬ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿ. ದಳ್ಾುಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯನುು ಒಳಗ್ೆ ೇಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಅರೆೈಣವುತ್ತದೆ.

ಆನುಬಂಧ - 6
ಗೆೈಡೆನ್ಸ್ ನೆ ೋಟ್: ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ಎಕ್ಸ್ ಚೆೋಂಜನಲ್ಲಿ (ಗಳಲ್ಲಿ) ಟೆರೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆೋಕು-ಬೆೋಡಗಳು
ನೋವು ಟೆರೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮುನನ
1.

ನೀವು SEBI ನ ೂೀೋಂದಾಯಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತರವ ೀ ವಯವಹರಿಸುರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎೋಂಬುದನ್ುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ ೂಳ್ಳಿ.
ಅವರ SEBI ನ ೂೀೋಂದಾವಣಿ ಪರಮಾಣಪತರದ ನ್ೋಂಬರನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜ್/ www.exchange.com ಮತುಿ
www.sebi.gov.in ವ ಬ್-ಸ್ ೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಟ್ಟಾಯ ಜ ೂತ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ.

2. KYC ಫಾರೋಂ ಸೋಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತುಿ ಖಾಲ್ಲ ಸಥಳಗಳನ್ುು ಹ ೂಡ ದು ಹಾಕಿ.
3. ಹಕುುಗಳು ಮತುಿ ಬಾಧ್ಯತ ಗಳು,ಅಪಾಯ ಬಹಿರೋಂಗಪಡಿಸುವ ಪತರ, ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರನ್ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಮತುಿ ಕಾಯಿನೀರ್ತ
ಪತರ, ಹಿೀಗ ಎಲಿ ಕಡಾಾಯ ಪತರಗಳನ್ೂು ಖಚಿತವಾಗಿ ಓದ್.
4. ನಮಮ ಮತುಿ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ನ್ಡುವ ಸವಯೋಂಪ ರೀರಿತ ಕಲಮುಗಳ ಏನಾದರೂ ಒಪಪೋಂದವಾಗಿದದರ ಅವುಗಳನ್ುು ತಪಪದ ೀ
ಓದ್, ಅರ್ಿ ಮಾಡಿಕ ೂಳ್ಳಿ ನ್ೋಂತರ ಸಹಿಹಾಕಿ. ನಮ್ಮಮಬಬರ ನ್ಡುವ ಆದ ಒಪಪೋಂದದ ಕಲಮುಗಳನ್ುು ನಮಮ ಒಪ್ಪಪಗ ಇಲಿದ ೀ
ಬದಲ್ಲಸುವೋಂರ್ತಲಿ ಎೋಂಬುದನ್ುು ನ ನ್ಪ್ಪಡಿ.
5. ನೀವು ಟ ರೀಡಿೋಂಗ್ ಮಾಡಿದದಕ ು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ವಿಧಿಸುವ ಎಲಿ ಬ ೂರೀಕರ ೀಜ್, ಕಮ್ಮಷನ್ುಗಳು, ಶುಲುಗಳು ಮತುಿ ಇತರ
ವ ಚ್ಚಗಳ ಮತುಿ ಅವುಗಳ ಬಗ ೆ SEBI/ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜುಗಳು ನೀಡಿರುವ ಉಪಬೋಂಧ್ಗಳು/ ಮಾಗಿದಶಿಕಗಳ ಬಗ ೆ
ಒೋಂದು ಸಪಷಾವಾದ ಕಲಪನ ಹ ೂೋಂದ್ರಿ.
6. ನೀವು ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಎಲಿ ಕಾಗದಪತರಗಳ ನ್ಕಲನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರನೋಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡ ಯಿರಿ.
7. ಒೋಂದ ವ ೀಳ ನೀವು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ಗ ನಮಮ ಬಾಯೋಂಕ್ ಖಾತ ಮತುಿ ಡಿಮಾಯಟ್ ಖಾತ ಯನ್ುು ಆಪರ ೀಟ್ ಮಾಡಲು
ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾನಿ (POA) ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರ ದಯವಿಟುಾ SEBI/ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜುಗಳು ಈ ಬಗ ೆ ನೀಡುವ
ಮಾಗಿದಶಿಕಗಳನ್ುು ಪರಾಮಶಿಸಿ.

ವಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ುುಇತ್ಯರ್ಥಗಳು
8. ನೀವು ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನದ್ಿಷಾವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಇಲ ಕಾಾನಕ್ ಕಾೋಂಟಾರಾಕ್ಾ ನ ೂೀಟ್ಗಳನ್ುು
(ECN) ನೀಡಬಹುದು. ಅದಕಾುಗಿ ನೀವು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರಿಗ ನಮಮ ಇಮೀಲ್ ಐಡಿ ನೀಡಬ ೀಕು. ಕೋಂಪೂಯಟರುಗಳ ಜ ೂತ
ಕ ಲಸ ಮಾಡಿ ಅನ್ುಭ್ವ ಇಲಿದ್ದದರ ಇಸಿಎನ್ ಆಯ್ಕುಬ ೀಡ.
9. ನಮಮ ಇೋಂಟರ್ನ ಟ್ ಟ ರೀಡಿೋಂಗ್ ಖಾತ ಯ ಪಾಸವಡಿನ್ುು ಯಾರ ೂೋಂದ್ಗೂ ಹೋಂಚಿಕ ೂಳಿಬ ೀಡಿ.
10. ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರಿಗ ನ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ನ್ೂು ಪಾವರ್ತಸಬ ೀಡಿ.
11. ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಹ ಸರಿಗ ಅಕ ೋಂಟ್ ಪ ೀಯಿೀ ಚ ಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವರ್ತಸಿ. ಸಬ್-ಬ ೂರೀಕರ್ ಹ ಸರಿಗ ಚ ಕ್ ಬರ ಯಬ ೀಡಿ.
ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರಿಗ ಮಾಡಿದ ಪಾವರ್ತ/ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟ ಜಮಾಗಳ್ಳಗ ದಾಖಲ ಗಳನ್ುು ರುಜುವಾತಾಗಿ ಇರಿಸಿಕ ೂಳುಿವುದನ್ುು
ಮರ ಯಬ ೀಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳ್ಳರಲ್ಲ. ಆರೋಂಭ್ದ ದ್ನ್, ಸಿುಿಪ್, ಪರಮಾಣ, ಆ ಹಣ/ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಯನ್ುು ಯಾವ
ಬಾಯೋಂಕ್/ಡಿಮಾಯಟ್ ಖಾತ ಗ ಮತುಿ ಯಾವ ಬಾಯೋಂಕಿನ್/ಡಿಮಾಯಟ್ ಖಾತ ಯಿೋಂದ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ .

12. ಟ ರೀಡ್ ಪರಿಶೀಲನ ಸ್ ಲಭ್ಯ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜುಗಳ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತಿದ . ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾೋಂಟಾರಾಕ್ಾ ನ ೂೀಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ
ಹ ೀಳ್ಳರುವ ಟ ರೀಡ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಬಹುದು. ಅವು ಪರಸಪರ ತಾಳ ಯಾಗದ್ದದರ ತಕ್ಷಣವ ೀ ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾಸ್ಾಾಕ್
ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನ್ ಹೂಡಿಕ ದಾರರ ದೂರುಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ುು ಸೋಂಪಕಿಿಸಿ.
13. ಒೋಂದು ವ ೀಳ ನೀವು ನಮಮ ಖಾತ ಯನ್ುು ನವಿಹಿಸಲು ನದ್ಿಷಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ನೀಡಿದರ , ನಧಿಗಳ ಪ ೀಔಟ್ ಅರ್ವಾ
ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟೀಸ ಡ ಲ್ಲವರಿ(ಸೋಂದಭಾಿನ್ುಸ್ಾರ)ಯನ್ುು ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನೋಂದ ಪ ೀಔಟ್ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಒೋಂದು ಕ ಲಸದ ದ್ನ್ದ
ಒಳಗಾಗಿ ನಮಗ ಮಾಡಲಾಗದ್ರಬಹುದು. ನಮಮ ಖಾತ ಯನ್ುು ನವಿಹಿಸುವ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಷರತುಿಗಳ್ಳಗ
ಒಳಪಟ್ಟಾರುತಾಿನ :
a)

ಅೋಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಿಕ ಗ ದ್ನಾೋಂಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬ ೀಕು ಮತುಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ನೀವು
ಯಾವುದ ೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರದುದ ಮಾಡಬಹುದ ೋಂಬ ಕಲಮನ್ುು ಹ ೂೋಂದ್ರಬ ೀಕು.

b)

ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್, ನಧಿಗಳು ಮತುಿ ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳ ವಾಸಿವ ಇತಯರ್ಿವನ್ುು ಕಾಯಲ ೋಂಡರ್ ತ ೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ವಾ
ರ್ತೋಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷಠ ಒಮಮಯಾದರೂ ಮಾಡಬ ೀಕು, ಇದು ನಮಮ ಆಯ್ಕುಯನ್ುು ಅವಲೋಂಬಿಸಿರುತಿದ . ಹಾಗ ಇತಯರ್ಿ
ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ನಮಗ ಗಾರಹಕನ್ ಖಾತ ಪುಸಿಕದ್ೋಂದ ’ಸ್ ಾೀಟ ಮೋಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕ ೋಂಟ್್’ ಹಾಳ ಯ
ಪರರ್ತಯನ್ುು ಮತುಿ ರಿಜಿಸಾರ್ ಆಫ್ ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟೀಸ ಪರರ್ತಯನ್ುು ಕಳುಹಿಸುತಾಿನ ; ಇದರಲ್ಲಿ ನಧಿಗಳ ಮತುಿ
ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳ ರಸಿೀರ್ತಗಳು/ಡ ಲ್ಲವರಿಗಳ ಎಲಿ ಸಿವೀಕಾರಗಳು/ ಡ ಲ್ಲವರಿಗಳನ್ುು ತ ೂೀರಿಸಲಾಗಿರುತಿದ . ಈ
ಹ ೀಳ್ಳಕ ಯು ನಧಿಗಳು ಮತುಿ ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳನ್ುು ಏನಾದರೂ ಉಳ್ಳಸಿಕ ೂೋಂಡಿರುವುದರ ವಿವರಗಳನ್ೂು
ಹ ೂೋಂದ್ರುತಿವ .

c)

ಇತಯರ್ಿದ ದ್ನ್, ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳದ್ರುವ ಬಾಧ್ಯತ ಗಳ್ಳಗ ೋಂದು ಅಗತಯವಾದ
ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳು/ನಧಿಗಳನ್ುು ಉಳ್ಳಸಿಕ ೂೋಂಡಿರಬಹುದು ಮತುಿ ಮುೋಂದ್ನ್ 5 ಟ ರೀಡಿೋಂಗ್ ದ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕ ೂಡಬ ೀಕಾಗಬಹುದಾದ ಡ ರಿವ ೀಟ್ಟೀವ್ಸ್ ಮಾಜಿಿನ್ ಹ ೂಣ ಗಳ್ಳಗ ಅಗತಯವಾದ ನಧಿಗಳನ್ೂು
ಉಳ್ಳಸಿಕ ೂಳಿಬಹುದು. ಇದನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜ್ ನದ್ಿಷಾಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ್ದಲ್ಲಿ ಲ ಕು ಮಾಡಲಾಗುತಿದ .
ನ್ಗದು ಮಾರುಕಟ ಾ ವಯವಹಾರಗಳಾದರ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಗಾರಹಕನೋಂದ ಇತಯರ್ಿದ ದ್ನ್ ಮತುಿ ಮುೋಂದ್ನ್
ವಯವಹಾರದ ದ್ನ್ ಬರಬ ೀಕಾದ ನಧಿಗಳ ಮತುಿ ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳ ಇಡಿೀ ಪ ೀ-ಇನ್ ಬಾಧ್ಯತ ಗಳನ್ುು
ಉಳ್ಳಸಿಕ ೂಳಿಬಹುದು. ಹಿೀಗ ಉಳ್ಳಸಿಕ ೂಳುಿವ ನಧಿಗಳು/ ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳು/ ಮಾಜಿಿನ್ಗಳ ಮ ಲಯ, ನ್ಗದು
ಮಾರುಕಟ ಾಯಲ್ಲಿ ಅೋಂತಹ ಇತಯರ್ಿವಾಗುವ ದ್ನ್ ನ್ಡ ಸಲಾಗುವ ವಯವಹಾರಗಳ ಮ ಲಯದಷ್ಟಾರುತಿದ .

d)

ಸ್ ಾೀಟ ಮೋಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕ ೋಂಟ್ ಅರ್ವಾ ಇತಯರ್ಿದ ಬಗ ೆ ಏನಾದರೂ ತಗಾದ ಇದರ ಅದನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರನ್
ಗಮನ್ಕ ು ತರಬ ೀಕು. ಇದನ್ುು ನಧಿ/ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳು ಅರ್ವಾ ಹ ೀಳ್ಳಕ (ಸೋಂದಭಾಿನ್ುಸ್ಾರ) ಸಿವೀಕಾರವಾದ
ದ್ನಾೋಂಕದ್ೋಂದ 7 (ಏಳು) ಕ ಲಸದ ದ್ನ್ಗಳ ಒಳಗ ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ರ್ತಳ್ಳಸಬ ೀಕು. ವಾಯಜಯಗಳ್ಳದದರ ತಡಮಾಡದ ೀ
ಸೋಂಬೋಂಧ್ಪಟಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನ್ ಹೂಡಿಕ ದಾರರ ದೂರು ಕ ೂೀಶಕ ು ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ವಿಷಯ ರ್ತಳ್ಳಸಿ.

14. ಒೋಂದು ವ ೀಳ ನೀವು ನಮಮ ಖಾತ ಯನ್ುು ನವಿಹಿಸಲು ನದ್ಿಷಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ನೀಡಿರದ್ದದರ , ನಧಿಗಳ ಪ ೀಔಟ್ ಅರ್ವಾ
ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟೀಸ ಡ ಲ್ಲವರಿ(ಸೋಂದಭಾಿನ್ುಸ್ಾರ)ಯನ್ುು ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನೋಂದ ಪ ೀಔಟ್ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಒೋಂದು ಕ ಲಸದ ದ್ನ್ದ
ಒಳಗಾಗಿ ನಮಗ ಮಾಡದ್ದದರ ದಯವಿಟುಾ ವಿಷಯವನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಗಮನ್ಕ ು ತನು. ಏನಾದರೂ ವಾಯಜಯವಿದದರ
ತಕ್ಷಣವ ೀ ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನ್ ಹೂಡಿಕ ದಾರರ ದೂರು ವಿಭಾಗಕ ು ಲ್ಲಖಿತ ದೂರನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

15. ನಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ ಸೋಂಖ ಯ ಮತುಿ ಇಮೀಲ್ ಐಡಿಯನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ನ ೂೋಂದ್ಗ ನ ೂೀೋಂದಾಯಿಸಿ. ದ್ನ್ದ ಕ ೂನ ಗ
ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜ್ ಟ ರೀಡ್ ಧ್ೃಢೀಕರಣ ಎಚ್ಚರಿಕ ಗಳು/ ವಯವಹಾರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ಎಸ್ ್ಮಸ ಅರ್ವಾ ಇಮೀಲ್
ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತಿದ .

ಟೆರೋಡಿಂಗ್ ಸದಸಯತ್ವ ಕೆ ನೆಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ
16. ಒೋಂದ ವ ೀಳ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ತನ್ು ಸದಸಯತವ ಬಿಟುಾಬಿಟಾರ , ಸದಸಯತವದ್ೋಂದ ಉಚಾಾಟ್ಟಸಲಪಟಾರ ಅರ್ವಾ ತಪ್ಪಪತಸಥನ ೋಂದು
ಘೂೀಷಣ ಯಾದರ , ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜ್ ಒೋಂದು ಸ್ಾವಿಜನಕ ನ ೂೀಟ್ಟಸನ್ುು ನೀಡಿ ಹೂಡಿಕ ದಾರರಿೋಂದ ’ಟ ರೀಡಿೋಂಗ್
ವಯವಸ್ ಥಯಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದ ವಯವಹಾರ’ಗಳ್ಳಗ ಸೋಂಬೋಂಧಿಸಿದ ಕ ಿೀಮುಗಳನ್ುು ಮಾತರ ಆಹಾವನಸುತಿದ . ನೀವು ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾ
ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿಗ ನಗದ್ತ ಸಮಯದ ಒಳಗ ಮತುಿ ಬ ೋಂಬಲದ ದಾಖಲ ಗಳ ಜ ೂತ ಗ ಕ ಿೀಮನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಬ ೀಕು.
17. ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್, ತಪ್ಪಪದರ ಅರ್ವಾ ದ್ವಾಳ್ಳಯಾದರ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರನ್ಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಮತುಿ/ಅರ್ವಾ
ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳ್ಳಗ ಸಿಗುವ ರಕ್ಷಣ ಯ ಬಗ ೆ ಮತುಿ ಎಷುಾ ಹಣ/ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟ ನಮಗ ವಾಪಸ್ಾಗಬಹುದು ಎೋಂಬದರ ಬಗ ೆ ಚ ನಾುಗಿ
ರ್ತಳ್ಳದುಕ ೂಳ್ಳಿ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ ು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜ್ನ್ ಬ ೈಲಾಗಳು ಮತುಿ ನಬೋಂಧ್ನ ಗಳು
ಮತುಿ ಹೂಡಿಕ ದಾರರ ಸೋಂರಕ್ಷಣಾ ನಧಿ ಯೀಜನ ಗಳು ಈ ಬಗ ೆ ಹ ೀಳುವುದನ್ುು ರ್ತಳ್ಳದುಕ ೂಳ್ಳಿ.

ವಾಯಜ್ಯಗಳು/ದ ರುಗಳು
18. ಗಮನಸಿ ಮಧ್ಯಸಿಥಕ ಕಾಯಿವಿಧಾನ್ಗಳು, ಬ ೂರೀಕರುಗಳ ವಿರುದಧ ದೋಂಡ ಪರಕಿರಯ್ಕ ಮತುಿ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರುಗಳ ವಿರುದಧ
ಹೂಡಿಕ ದಾರರ ದೂರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನ್ ವ ಬ್ಸ್ ೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ಟಸಲಾಗಿರುತಿದ .
19. ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್/ಸಬ್-ಬ ೂರೀಕರ್ ನಮಮ ವಿಷಯ/ಸಮಸ್ ಯ/ದೂರನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸುರ್ತಿಲಿವಾದರ ನೀವು
ವಿಷಯವನ್ುು ಸೋಂಬೋಂಧ್ಪಟಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿಗ ಒಯಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗ ತೃಪ್ಪಿಯಾಗದ್ದದರ SEBIಗ
ವಿಷಯವನ್ುು ದಾಟ್ಟಸಬಹುದು.
20. ದೂರುಗಳನ್ುು ನ ೂೀೋಂದಾಯಿಸಲು ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವಿಭಾಗ/ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪರತ ಯೀಕ ಇಮೀಲ್ ಐಡಿಯನ್ುು
ನಯೀಜಿಸಬ ೀಕು ಎೋಂದು SEBI ಎಲಿ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರುಗಳ್ಳಗ /ಸಬ್-ಬ ೂರೀಕರುಗಳ್ಳಗ ಕಡಾಾಯ ಮಾಡಿರುತಿದ .

