ਅਨੁਲਗ – 4
ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ, ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
SEBI ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਦੇਿ ਸ਼ਤ ਮੁਤਾਬਕ
1.

ਂ ਐਕਸਚ�ਜ ਬੋਰਡ ਆੱਫ ਇੰ ਡੀਆ (SEBI) ਅਤੇ ਉਹਨ� ਹੇਠ ਸਮ� ਸਮ� ‘ਤੇ
ਗਾਹਕ ਐਕਸਚ�ਜ�/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਐਡ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ�ਿਟਸ� ਦੇ ਿਨਯਮ�, ਉਪ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਧਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਕੋਨਟ�ਕ
ੈ ਟਸ/ਹੋਰ ਇਨਸਟਰੂਮਟ
� ਸ ਿਵੱ ਚ, ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜ� ਿਵੱ ਚ
ਸੌਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ, ਸਬ-ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ, ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮ�,ਉਪਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਧਾਨ� ਅਤੇ ਉਹਨ�
ਹੇਠ ਸਮ� ਸਮ� ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ�ਿਟਸ� ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ SEBI ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ�
ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢੁੱ ਕਵ� ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬੱ ਝੇ ਹੋਣਗੇ ।

3.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਜ� ਡੈਿਰਵੇਿਟਵਸ ਕੋਨਟ�ੈਕਟਸ ਿਵੱ ਚ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਰਾਹ� ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਗਾਹਕ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਸਟਾੱਕ
ਬ�ੋਕਰ ਰਾਹ� ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਮਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ ਐਸੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ।

4.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਦ�ੜਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਿਤ
ਢੁੱ ਕਵ� ਿਨਵੇਸ਼ ਮੰ ਤਵ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ।

5.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਦੀਸੀਮਾਵ� ਸਮੇਤ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ
ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6.

ਗਾਹਕ/ਗਾਹਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੌਿਦਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ।

ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
7.

ਗਾਹਕ, ਸਹਾਇਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ’ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ
ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਵੇਰਵਾ ਸੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ/SEBI ਵੱ ਲ� ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

8.

ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ�ਯੋਜਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏਗਾ। ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ
ਵੱ ਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾਵ� ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਹਕ ਵੱ ਲ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਮੁਤਾਬਕ
ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।

9.

ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਸਮ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ‘ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਵਲੇ ਫਾਰਮ’ ਦੇ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਗਾਹਕ ਝੱ ਟ ਹੀ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਯਾਚਨਾ ਦਾ ਸਮੇਟਨਾ/ਿਦਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱ ਕਦਮਾ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ’ਤੇ
ਦ�ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਿਨਯਤ ਸਮ� ਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਆਰਿਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ/ਅਪਡੇਟ
ਕਰੇਗਾ।

10. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜ� ਗਾਹਕ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ, ਿਸਵਾਇ
ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਿਨਯਾਮਕ� ਲੋ ੜ� ਹੇਠ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰੇ।
ਮਾਰਿਜਨ
11.

ਗਾਹਕ ਲਾਗੂ ਸ਼ੁਰਆ
ੁ ਤੀ ਮਾਰਿਜਨ,ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮਾਰਿਜਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਿਜਨ ਜ� ਐਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰਿਜਨ ਭਰੇਗਾ ਜੋ
ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਫੇਰ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ SEBI ਵੱ ਲ� ਜਾਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼�
ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨ� ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨਾਮ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਇੱ ਕਲੇ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਵਵੇਕ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਿਜਨ ਇੱ ਕਠਾ ਕਰੇ (ਭਾਵ� ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਐਕਸਚ�ਜ,ਕਲੀਏਿਰੰ ਗ ਹਾਉਜ਼/ਕਲੀਏਿਰੰ ਗ ਿਨਗਮ ਜ� SEBI ਵੱ ਲ� ਨਹ� ਹੈ), ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਸਮ� ਿਸਰ ਐਸੇ ਮਾਰਿਜਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।

12.

ਗਾਹਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਵੱ ਲ� ਮਾਰਿਜਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਿਜਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਉਸ
ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੈਟਲਮ�ਟ ‘ਤੇ, ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ� ਲੋ ੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਭਰਨ (ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ)ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮ�ਟ (ਿਨਪਟਾਰਾ)
13.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਕਓਰਟੀ/ਡੈਿਰਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਜ� ਫੇਰ
ਐਸੇ ਰੂਪ ਜ� ਢੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੀ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਟਾੱਕ

ਂ ਕੋਡ ਿਵੱ ਚ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ
ਬ�ੋਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਿਕ ਕੇਵਲ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਯੁਿਨਕ ਕਲਾਏਟ
ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਏ।
14.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਵਪਾਰ/ਸੈਟਲਮ�ਟ ਸਾਇਕਲ, ਡਿਲਵਰੀ/ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਿਡਯੂਲ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗ� ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ
ਸ਼ਿਡਯੂਲ/ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ਿਜੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

15.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਗਾਹਕ ਵੱ ਲ� ਜਮ�ਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ/ਸਿਕਓਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ
ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤ� ਵੱ ਖ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਲ� ਖੁਦ
ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਸਵਾਏ ਉਹਨ� ਮਕਸਦ� ਦੇ ਜੋ SEBI ਦੇ ਿਨਯਮ,

ਿਵਧਾਨ, ਸਰਕੁਲਰ, ਨ�ਿਟਸ, ਸੇਧ� ਅਤੇ/ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਿਵਧਾਨ, ਉਪ-ਿਨਯਮ, ਸਰਕੁਲਰ ਅਤੇ ਨ�ਿਟਸ�
ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
16. ਿਜੱ ਥੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਰੱ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ, ਉਹਨ� ਵਪਾਰ� ਸਮੇਤ ਜੋ ਗਾਹਕ
ਦੇ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੱ ਦ ਮੰ ਨ� ਜਾਣਗੇ, ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ/ਗਾਹਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਕ�ਮਵਾਰ ਕੌ ਨਟ�ਕ
ੈ ਟ
ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
17.

ਐਕਸਚ�ਜ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਚ�ਜ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ
ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸੇ ਵਪਾਰ ਪ�ਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ� ਨ� ਐਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਐਕਸਚ�ਜਸ ਦੇ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ
ਿਜੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਿਜਹਾ ਐਕਸਚ�ਜ� ਦੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਹੇਠ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਪ�ਯਜ
ੋ ਨ� ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬ�ੋਕਰੇਜ
18.

ਗਾਹਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਅਤੇ ਿਵਧਾਿਨਕ ਖਰਚ ਭਰੇਗਾ ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ��
ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੈ।
ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨ� ਉਹ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਚਾਰਜ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮ,
ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ/ਜ� SEBI ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ�ਵਾਨਤ ਹੋਣ।

ਿਲਕੁਇਡੇਸ਼ਨ (ਿਦਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤ� ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
19. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�� (ਿਕਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਸਮੇਤ)
ਗਾਹਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਰਿਜਨ ਜ� ਹੋਰ ਰਕਮ, ਬਾਕੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਿਰਣ, ਆਿਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ
ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ� ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਿਲਕੁਇਡੇਟ/ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਸੇ
ਿਲਕੁਇਡੇਟ/ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਵੱ ਜ� ਆਈ ਰਕਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੋਵ,ੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ/ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਿਲਕੁਇਡੇਟ/ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਵੱ ਜ� ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ� ਸਾਰੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਖਰਚ ਗਾਹਕ ਤ�
ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨ� ਭਰਨ� ਹਨ।
20. ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਜ� ਿਦਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਜੋ ਗਾਹਕ ਨ� ਖਰੀਦਣ ਜ� ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰਨ ਜ� ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਜ� ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾ ਰਿਹਣ ਤੇ
ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਦੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਰੁੱ ਧ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਜੇ ਕੁੱ ਝ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਦਾ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾਹਕ ਜ� ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ, ਵਾਰਸ, ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ। ਗਾਹਕ ਇਸ
ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱ ਖੇਗਾ ਿਕ ਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਫੰ ਡ/ਸਿਕਓਰਟੀ ਦਾ ਟ��ਸਫਰ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਵੱ ਲ� ਕਾਨੂੰਨੀ
ਵਾਰਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਵੈਧ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
21.

ਗਾਹਕ ਵੱ ਲ� ਭੁਗਤਾਨ/ਡਿਲਵਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪੱ ਖ� ਿਵੱ ਚ ਉਕਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਢੁੱ ਕਵ�
ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਉਕਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀ/

ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ/ਪ�ਪ
ੋ ਰਾਈਟਰ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ ਜ� ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤ� ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ�/ਪ�ਮ
ੋ ੋਟਰ/ਪ�ੋਮੋਟਰ�/ਪਾਰਟਨਰ/ਪਾਰਟਨਰ�/ਪਰਾਈਟਰ/ਪਰਾਈਟਰ� ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ
ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਵੱ ਲ� ਢੁੱ ਕਵ� ਐਕਸਚ�ਜ/ਐਕਸਚ�ਜ� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ
22.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਐਕਸਚ�ਜ ਅਤੇ SEBI ਦਾ ਢੁੱ ਕਵ� ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

23.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਖਰਾਬ
ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਕੱ ਢਣ ਿਵੱ ਚ, ਖਰਾਬ ਡਿਲਵਰੀ, ਆਿਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ।

24. ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ, ਮਾਰਿਜਨ ਆਿਦ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ/ਜ� ਿਵਵਾਦ� ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਸਾਲਸੀ
ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਐਕਸਚ�ਜ/ਐਕਸਚ�ਜ� ਦੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ, ਿਵਧਾਨ� ਤਿਹਤ ਕਰਨਗੇ ਿਜੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਹੇਠ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ�ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ।
25. ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ� �ਠੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ
ਛੇਤੀ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
26. ਗਾਹਕ/ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ/ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤ� ਿਕਸੇ
ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਹਦਾਇਤ ਗਾਹਕ/ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਲਈ ਬੰ ਧਨਕਾਰੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ, ਉਸ ਪੱ ਤਰ
ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਦੱ ਸੇ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਗਾਹਕ/ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਲ� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਬੰ ਧ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
27. ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ
ਦਾ ਮ�ਬਰ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ ਉਕਾਈ, ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫਾ ਜ� ਕੱ ਢਣ ਕਾਰਣ
ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਖ਼ਤਮ ਜਾਏ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
28. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ, ਸਬ- ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ
ਮਹੀਨ� ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਨ��, ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਬੰ ਧ ਖਤਮ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ� ਜ�
ਉਹਨ� ਦੇ ਕ�ਮਵਾਰ ਵਾਰਸ, ਅਮਲਦਾਰ, ਪ�ਬੰਧਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਜ� ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਪ�ਿਤ ਲਾਗੂ/ਬੰ ਦਸ਼ਕਾਰੀ
ਰਿਹਣਗੀਆਂ।
29. ਸਬ-ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਦੀ ਮੌਤ/ਿਦਵਾਲੀਆਪਣ ਜ� ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਰੱ ਦ ਹੋਣ ਜ�/ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ
ਵੱ ਲ� ਸਬ- ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ/ਜ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਲ� ਸਬ- ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਣ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦਾ ਿਸੱ ਧਾ ਗਾਹਕ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ, ਸਬ- ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਪ�ਬੰਧ
ਵਾਲੇ ‘ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਗੀਆਂ,

ਜੱ ਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਗਾਹਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਹੱ ਤ ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਦਾ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ
ਮਹੀਨ� ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਨਹ� ਿਦੰ ਦਾ।
ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
30. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਰਾਹ� ਜੋ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਡਵੀਡ�ਡ, ਅਿਧਕਾਰ ਜ� ਬੋਨਸ
ਸ਼ੇਅਰਸ, ਆਿਦ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੁੱ ਰਿਖਆ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਐਸਾ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਕਰੇ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਿਜਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਨ�
ਸਿਕਓਰਟੀ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।
31.

ਿਜੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, SEBI ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵ� ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਿਵਧਾਨ, ਉਪ-ਿਨਯਮ, ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੁਲਰ,
ਨ�ਿਟਸ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਸੰ ਧੀ ਅਤੇ
ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਣਗੇ।

32. ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਘਾਟਕ� ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨ�ਿਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ,
ਂ ਕੋਡ,
ਵਪਾਰ ਨੰਬਰ, ਵਪਾਰ ਸਮ�, ਵਪਾਰ ਮੁੱ ਲ, ਵਪਾਰ ਸੰ ਿਖਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ, ਕਲਾਏਟ
ਬ�ੋਕਰੇਜ, ਸਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਢੁੱ ਕਵ� ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਜੋ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਸੇ ਸਮ� ਸਮ� ਅੰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਬ�ੋਕਰ ਟ�ਡ
ੇ ਜ਼ ਦੇ
ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਿਨਵੇਸ਼ਕ� ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਾਹ� ਅਤੇ/ਜ� ਿਡਿਜਟਲ
ਦਸਤਖਤ ਵਰਤ ਕੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕ� ਟ�ੈਕਟ ਨ�ਿਟਸ ਭੇਜੇਗਾ।
33. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੰ ਡਸ ਜ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ
ਢੁੱ ਕਵ� ਐਕਸਚ�ਜ ਤ� ਪੇਆਉਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਿਮਲਣ ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਾਰਜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਿਜੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਬਸ਼ਰਤੇ ਗਾਹਕ ਵੱ ਲ� ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਸੇ ਿਨਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਅਧੀਨ ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਉਸ ਢੁੱ ਕਵ�
ਐਕਸਚ�ਜ ਵੱ ਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਿਜੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
34. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਫੰ ਡਸ ਅਤੇ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪੂਰਨ ‘ਖਾਤੇ ਦਾ
ਸਟੇਟਮ�ਟ’ ਭੇਜੇਗਾ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਐਸੇ ਸਮ� ਅੰ ਦਰ, ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਉਸ ਢੁੱ ਕਵ�
ਐਕਸਚ�ਜ ਵੱ ਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਿਜੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਟੇਟਮ�ਟ ਨ� ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ
ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਿਮਲਣ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਨ� ਸਟੇਟਮ�ਟ ਿਵੱ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਸਮ�
ਅੰ ਦਰ, ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਉਸ ਢੁੱ ਕਵ� ਐਕਸਚ�ਜ ਵੱ ਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਿਜੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
35. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨ� ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਜਨ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਭੇਜਣੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਜਨ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਮ�ਾ ਕੀਤੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਵਰਿਤਆ ਕੋਲੈਟਰਲ ਅਤੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਅਵਸਥਾ (ਉਪਲਬਧ
ਬਕਾਇਆ/ਗਾਹਕ ਵੱ ਲ� ਦੇਣਯੋਗ) ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਦ, ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਰਸੀਦ (FDRs), ਬ�ਕ ਗਰੰ ਟੀ ਅਤੇ
ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬ�ੇਕ ਅੱ ਪ।

36. ਗਾਹਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ
ਅਿਧਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱ ਧੀ ਿਨਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਜੋ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵੱ ਲ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ
ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਰੇ।
ਇਲੈ ਟਾ� ਿਨਕਿਨਕ ਕੋਨਟ�ੈਕਟ ਨ�ਟ (ECN)
37. ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕੋਨਟ�ੈਕਟ ਨ�ਟ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ
ਢੁੱ ਕਵ� ਈਮੇਲ-ਆਈਡੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਈਮੇਲ-ਆਈਡੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ
ਿਫਿਜ਼ਕਲ ਪੱ ਤਰ ਰਾਹ� ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਨ� ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ� ਈਮੇਲ-ਆਈਡੀ ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਸ ਯੂਜਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱ ਰਿਖਅਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
38. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ECN ਿਡਿਜਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਕੋਡ ਕੀਤੇ,
ਦਖਲ-ਰਿਹਤ ਹੋਣ ਅਤੇ IT ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਪ�ਯੋਜਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਸ਼ੀਲ ਵੀ। ਜੇਕਰ, ECN ਿਕਸੇ ਅਟੈਚਮ�ਟ
ਰਾਹ� ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਫਾਇਲ ਵੀ ਿਡਿਜਟਲ ਦਸਤਖਤ, ਕੋਡ ਅਤੇ ਦਖਲ-ਰਿਹਤ
ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਹੋਵੇ।
39. ਗਾਹਕ ਨ� ਇਸਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਲ� ਬਾ�ਸ ਹੋਈ ਮੇਲ ਦੇ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ-ਿਮਲਣ ‘ਤੇ
ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨ�ਟ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
40. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ECN ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਐਕਨ�ਲੇ ਜਮ�ਟ ਨੂੰ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਵੱ ਚ (ਸੋਫਟ ਕਾਪੀ) ਅਤੇ ਦਖਲ-ਰਿਹਤ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖੇਗਾ ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜ ਵੱ ਲ� IT ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਪ�ਯੋਜਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ SEBI/ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਮ/ਿਵਧਾਨ/ਸਰਕੁਲਰ/ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਡਿਲਵਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਮਤਲਬ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨ�ਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮ� ਿਸਸਟਮ ਵੱ ਲ� ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ
ਿਰਪੋਰਟ ਨੂੰ SEBI/ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ� ਹੇਠ ਦੱ ਸੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਵੱ ਲ� ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।
ਲਾੱਗ ਿਰਪੋਰਟ ਉਹਨ� ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨ�ਟਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ/ਈ-ਮੇਲ
ਨਾ ਮੰ ਜੂਰ ਜ� ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਮਿਕਨ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ
SEBI/ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ� ਹੇਠ ਦੱ ਸੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਸ ਵੱ ਲ� ਹਰ ਸਮ� ਬਾ�ਸ ਹੋਈਆਂ ਮੇਲਸ ਦੀ
ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
41.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਿਫਿਜਕਲ ਕੌ ਨਟ�ਕ
ੈ ਟ ਨ�ਟ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ ਉਹਨ� ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਜੋ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨ�ਟ ਇਲੈ ਕ�ਾਿਨਕ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕਰਦੇ। ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ECN ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਡਿਲਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੀ
ਈਮੇਲ ID ਵੱ ਲ� ਨਾ-ਮੰ ਜੂਰ (ਮੇਲ ਦਾ ਬਾ�ਸ ਹੋਣਾ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ SEBI/ਸਟਾੱਕ
ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ� ਹੇਠ ਦੱ ਸੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਫਿਜਕਲ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨ�ਟ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਿਫਿਜਕਲ
ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨ�ਟ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੇਗਾ।

42. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ECN ਈਮੇਲ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨ� ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਨਯਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਜੇ ਹੈ,
ECN ਨੂੰ ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਢੁੱ ਕਵ� ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਮਕਸਦ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਯੁਿਨਕ ਯੂਜਰ ਨ�ਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਪੁਰਦ ਕਰੇਗਾ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਕ ਉਹ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ/ਜ� ਉਸ ਦਾ ਿਪ�ੰ ਟ ਆਉਟ ਲੈ ਸਕੇ।
ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ
43. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ, ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱ ਕ ਅਦਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਜ� ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ�
ਹੇਠ ਹੋਣ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਹੇਠ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ�ਿਟਸ ਜ� SEBI ਦੇ
ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
44. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ�ਯੋਜਨ ਹਮੇਸ਼� ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਯਮ, ਿਵਧਾਨ, ਿਨਰਦੇਸ਼
ਅਤੇ SEBI ਵੱ ਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ�ਿਟਸ, ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਿਨਯਮ
ਿਜੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।
ਂ ਕਨਸੀਿਲਏਸ਼ਨ ਐਕਟ,1996 ਹੇਠ ਸਾਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
45. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਰਬੀਟ�ੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਿਨਰਣੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਲਸੀ ਿਨਰਣੇ ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ� ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਯੋਜਨ ਵੀ ਹੈ।
46. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭਾਵ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱ ਥੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨ�
ਦਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜ/SEBI
ਦੇ ਿਨਯਮ/ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ� ਅਤੇ ਇਹਨ� ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ�ਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਸਪੁਰਦ ਹੋਏ ਸਨ।
47. ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਮਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਵੈ- ਇੱ ਛਕ ਧਾਰਾਵ�/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਕਸਚ�ਜ/SEBI ਦੇ
ਿਨਯਮ/ਿਵਧਾਨ/ਨ�ਿਟਸ/ਸਰਕੁਲਰ

ਦੇ

ਿਵਪਰੀਤ

ਨਹ�

ਹੋਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ

ਹਨ।

ਐਸੀਆਂ

ਸਵੈ-

ਇੱ ਛਕ

ਧਾਰਾਵ�/ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 15 ਿਦਨ� ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ
ਐਕਸਚ�ਜ/SEBI ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ� ਦੇ
ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
48. SEBI ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ� ਿਜੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਦੇ
ਉਪ-ਿਨਯਮ, ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਫਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਐਸਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਲ� ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ

(‘ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਦੱ ਸੀਆਂ

ਧਾਰਾਵ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।)

1.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਅਧਾਰਤ ਟ�ੇਿਡੰ ਗ (IBT) ਅਤੇ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਟ�ੇਿਡੰ ਗ ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ ਰਾਹ�
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਲੈ ਪਟਾੱਪ, ਆਿਦ ਵਰਗੇ
ਉਪਕਰਨ ਜੋ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਪ�ਟ
ੋ ੋਕਲ
ੋ (IP) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ SEBI ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਦਆਂ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਅਧਾਰਤ
ਵਪਾਰ/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ।

2.

ਗਾਹਕ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼/ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਗਾਹਕ
ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ� ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ
ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ IBT ਸੇਵਾ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ IBT ਸੇਵਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ, SEBI/ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਪ�ਯੋਜਨ� ਅਤੇ
ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ IBT ਵੈਬਸਾਇਟ ਉਪਰ ਦੱ ਸੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਹ
ਐਕਸਚ�ਜ਼/SEBI ਵੱ ਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਹੋਣ।

3.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ/ਇੰ ਟਰਨ�ਟ/ਸਮਾਰਟ ਆਰਡਰ ਰੂਿਟੰ ਗ ਦੇ ਰਾਹ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਜੋਖਮ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਰੀਆਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਵੇਗਾ ਜ� ਹੋਰ
ਕੋਈ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਲ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਈ ਜਾਵੇ।

4.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵੇਗਾ ਿਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਦਾ IBT ਿਸਸਟਮ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ
ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਿਲਸੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਐਕਸਚ�ਜ਼/SEBI ਵੱ ਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਹਨ।

5.

ਗਾਹਕ ਯੂਜਰ ਨ�ਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਯੂਜਰ
ਨ�ਮ ਅਤੇ/ਜ� ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਦਆਂ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ IBT ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱ ਲਾ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ� ਐਸਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਸੱ ਭ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਸੀ ਜ� ਨਹ�। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਹਕ ਇਸ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੈ ਿਕ ਆਰਡਰ ਰੂਟਡ
ੇ ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ�
ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ ਰਾਹ� ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਵਪਾਰ/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ ਅਤੇ
ਸਖਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਦਮ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਅਤੇ/ਜ� ਉਸਦੇ
ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਿਲ�ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਦੇ ਡੀਲਰ�
ਸਮੇਤ।

6.

ਗਾਹਕ ਝੱ ਟ ਹੀ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱ ਲ ਜ�ਦਾ
ਹੈ/ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ IBT ਿਸਸਟਮ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੁਕਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਕਾਈ ਲੱਭਦਾ/ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਆਪਣੇ
ਯੂਜਰ ਨ�ਮ/ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹ� ਅਣਅਿਧਕਾਿਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਅਣਅਿਧਕਾਿਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਰੀਖ, ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਐਸੇ ਅਣਅਿਧਕਾਿਰਤ ਇਸਤੇਮਲ ਕੀਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਆਿਦ।

7.

ਗਾਹਕ ਇਸ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ ਰਾਹ�
ਇੰ ਟਰਨ�ਟ/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੂਿਟੰ ਗ ਆਰਡਰ ਲਈ ਸਰਿਵਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਯੂਜਰਨ�ਮ/ਪਾਸਵਰਡ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਗਾਹਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਦੇਣਦਾਰ ਅਤੇ
ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

8.

ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਆਰਡਰ/ਵਪਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੈ ਿਕ
ਆਰਡਰ/ਵਪਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਦਆਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਆਰਡਰ/ਵਪਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਉਪਰ
ਭੇਜੇਗਾ।

9.

ਗਾਹਕ ਇਸ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੈ ਿਕ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਟਲ
ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਿਸਸਟਮ, ਸੰ ਚਾਰ ਲਾਈਨ�, ਪੈਰੀਫੇਰਲਸ, ਆਿਦ ਰੁਕਾਵਟ� ਅਤੇ ਖਲਲ ਦੇ ਪ�ਤੀ
ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਜ� ਵਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦਾ
IBT ਿਸਸਟਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮ� ਿਬਨ�� ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ।

10. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਜ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇਹਨ� ਕਾਰਣ� ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਿਮਲੇ ਗਾ: ਮੁਅੱਤਲੀ,
ਰੁਕਾਵਟ, ਨਾ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ IBT ਿਸਸਟਮ ਜ� ਸੇਵਾ ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਜ�
ਿਵਗਾੜ ਜ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ/ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਣ ਲਈ ਗਾਹਕ/ਸਟਾੱਕ
ਬ�ੋਕਰ/ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਿਵਖੇ ਿਲੰਕ/ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱ ਜ� ਉਸਦੇ ਹਦਾਇਤ� ਦਾ ਨਾ-ਅਮਲ ਹੋਣਾ।

