પ�રિશષ્ટ-3 (KYC દસ્તાવેજો)
ુ ાર સભ્યો(Members /
SEBI અને કોમો�ડટ� એક્સચેન્જો (Commodity Exchanges) દ્વારા િવ�હત કયાર્ અ�સ
Stock Brokers), અિધ�ૃત વ્ય�ક્તઓ (Authorized Persons)અને ગ્રાહકો(client / investor)ના હ�ો અને
ફરજો
1. એક્સચ��સ/SEBI દ્વારા વ્યાખ્યાિયત કરાયેલા િનયમો, પેટા-િનયમો અને વ્યાપારના િનયમો/િનયમનો તેમજ
િવિવધ

સમયે

�હ�ર

કરાયેલા

પ�રપત્રો/નો�ટસ

પ્રમાણે

એક્સચ��સ

ઉપર

લેવડ-દ� વડ

માટ�

ગ્રાહક

કોમો�ડટ�ઝ(Commodities)/કોન્ટ્રાક્ટસ/અન્ય સાધનોમાં રોકાણ/ટ્ર� ડ કર� શકશે.

2. એક્સચ�જના તમામ િનયમો, પેટા-િનયમો અને વ્યપારના િનયમો 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 સભ્ય, અિધ�ૃત વ્ય�ક્ત અને ગ્રાહક બંધાયેલા રહ�શે.

3. ગ્રાહક� કોમો�ડટ�ઝ અને/અથવા ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં લેવડ-દ� વડ કરવા બાબતે અને સભ્યો મારફતે પોતાના
ઓડર્ રને અમલમાં � ૂક� તેવી અપેક્ષા રાખતા પહ�લાં સભ્યની ક્ષમતાઓ �ગે પોતાની �તને સં�ષ્ુ ટ કરવી જોઈએ, આ
ઉપરાંત સભ્ય ઓડર્ રનો અમલ કર� તે પહ�લાં સભ્યની આ પ્રકારની ક્ષમતાઓ �ગે ગ્રાહક� િવિવધ સમયે પોતાની
�તને સં�ષ્ુ ટ કરવી જોઈએ.

4. સભ્યએ 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. સભ્યએ તેના દ્વારા � લેવડ-દ� વડ કરવાની છે , તે સંબિં ધત જવાબદાર�ઓ તેમજ સભ્ય દ્વારા કરવામાં આવતા કાય�
સંબિં ધત કોઈપણ પ્રકારની મયાર્ દાઓ, જવાબદાર�ઓ અને ક્ષમતાઓ �ગે ગ્રાહકને �ણકાર� આપવા સભ્યએ પગલાં
ભરવા જોઈશે.

6. વ્યવસાિયક અડગતાની જ��રયાતો
a. સભ્ય જયાર� નાણાક�ય કરારમાં દાખલ થાય છે અથવા તે હ�ઠળ કોઇ જવાબદાર� િનભાવવે છે ત્યાર� સભ્યએ
વ્યવસાિયક ખંત રાખવો જોઇએ.

b. "વ્યવસાિયક ખંત"નો અથર્ કૌશલ અને કાળ�ના ધોરણો ક� � સભ્ય ગ્રાહક સાથે રાખે તેવી વ્યાજબી
અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે , � અ�ુ�પ છે -

i. પ્રામા�ણક બ�ર વ્યહવાર;
ii. સારા િવ�ાસનો િસ�દ્ધાંત;
iii. ગ્રાહકની �ણકાર�, અ�ુભવ અને તજજ્ઞતા�ું સ્તર;
iv. નાણાક�ય ઉત્પાદન*માં ��કત પ્ર�ૃિત અને જોખમના �શ અથવા ગ્રાહક દ્બારા ઉપલબ્ધ કરાતી

નાંણાક�ય સેવાઓ; અને

v. સભ્ય પર ગ્રાહકની પરાધીનતાની હદ.
* કોમો�ડટ�ઝ ડ��રવે�ટવ્ઝ (Commodity Derivatives) કરાર
7. સભ્યની ગ્રાહક સાથેની તમામ લેવડ-દ� વડમાં અિધ�ૃત વ્ય�ક્તએ તમામ પ્રકારનો સહયોગ અને સહકાર આપવો
જોઈએ.

ગ્રાહક માટ� ની મા�હતી
સભ્ય દ્વારા 'એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ ફોમર્'માં માંગવામાં આવેલી તમામ મા�હતી ગ્રાહક� સહાયક િવગતો સાથે ઉપલબ્ધ કરાવવાની
રહ�શે, � કોમો�ડટ� એક્સચ��સ(Commodity Exchanges)/ 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�શે.
સભ્યો દ્વારા દશાર્ વવામાં આવેલા વધારાના ક્લોઝ અથવા દસ્તાવેજ ફર�યાત ન�હ હશે; �થી ગ્રાહક દ્વારા ચો�સ
સ્વીકારને આધીન રહ�શે.

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

10. A. નાણાક�ય કરારોમાં અન્યાયી શરતો આરક્ષણ**
a. �બન વાટાઘાટ કરારની અયોગ્ય શરતો રદ્દબાતલ કરવામાં આવશે.
b. શરત અયોગ્ય હશે જો તે ુ ન
i. ગ્રાહકોની ખોટ હ�ઠળ, નાણાક�ય કરાર હ�ઠળ અિધકારો અને પક્ષો જવાબદાર� ન�ધપાત્ર અસં�લ
માટ� � ુ ં કારણ બને છે ; અને

ii. સભ્યના કાયદ� સર �હતો�ું રક્ષણ કર�ું વ્યાજબી પણે જ�ર� નથી.
c. શરતો અયોગ્ય હોય ત્યાર� આ પ�રબળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે, �માં સમાવેશ થાય છે i. નાણાક�ય કરાર હ�ઠળ નાણાક�ય ઉત્પાદન અથવા નાણાક�ય સેવા પ્ર�ૃિત કામ કર� છે ;
ii. શરતોની પાદર્ શકતાની હદ;
**કોમો�ડટ� એ�ચેન્જ દ્વારા પ્રસ્તાિવત કરારો

iii. સમાન નાણાંક�ય ઉત્પાદનો અને નાણાંક�ય સેવાઓ માટ� અન્ય નાણાક�ય કરારો સાથે ગ્રાહકને
સરખામણી કરવા પરવાનગી આપે તે શરતની હદ; અને

iv. સં� ૂણર્પણે નાણાક�ય કરાર અને અન્ય કોઇ કરારની શરતો ક� �ના પર તે આધાર રાખે છે .
d. શરત પારદશર્ક છે જો તે i. તે વ્યાજબી સાદ� ભાષામાં વ્યકત કરવામાં આવેલ હોય ક� � ગ્રાહક દ્વારા સમજવામાં સરળ હોય;
ii. �ુવાચ્ય અને સ્પષ્ટ ર�તે ર�ૂ થાય છે ; અને
iii. શરતો દ્વારા પ્રભાિવત ગ્રાહકો દ્વારા પહ�લેથી ઉપલબ્ધ હોય.
e. જો નાણાક�ય કરારની શરતો 11.A.c �ુદ્દા હ�ઠળ અયોગ્ય િનધાર્�રત કરવામાં આવે, પક્ષોને નાણાક�ય કરાર

અમલમાં હોવા સક્ષમ હોય તે હદ �ુધી અયોગ્ય શરત િસવાયની નાણાક�ય કરારની બાક�ની શરતો બાધ્ય

હોવા�ુ ં ચા�ુ રહ�શે.

11.B.
a.

"�બન-વાટાઘાટ� કરાર"નો અથર્ કરાર ક� �ની શરતો, �ુદ્દો

11.C. (નીચે આપેલ છે ) માં સમાિવષ્ટ શરતો

િસવાય નાણાક�ય કરારના પક્ષો વચ્ચે વાટાઘાટ કર� ન�હ શકાય અને �માં સમિવષ્ટ છે -

નાણાક�ય કરાર ક� �માં, ગ્રાહક સાથે સંબિં ધત, સભ્ય પાસે નાણાક�ય કરારોની શરતો િનધાર્ �રત કરવા

i.

માટ� ન�ધપાત્ર વ�ુ સોદાબા� સ�ા હોય છે ; અને
કરાર�ુ ં પ્રમા�ણત સ્વ�પ.

ii.
b.

"કરાર�ુ ં પ્રમા�ણત સ્વ�પ"નો અથર્ નાણાક�ય કરાર ક� � ગ્રાહકો માટ� ન�ધપાત્ર ર�તે વાટાઘાટો ન�હ કર� શકાય

તેવો છે , �ુદ્દો 11.C.માં સમાિવષ્ટ શરતો િસવાય.

c.

જો નાણાક�ય કરારની અ�ુક શરતોની ફોમર્માં ચચાર્ કરવામાં આવેલ હોય, નાણાક�ય કરારને િનન-વાટાઘાટ�
કરાર તર�ક� સંબોધવામાં આવી શક� છે જો આમના દ્વારા � ૂચવાયેલ હોય નાણાક�ય કરારની એકદં ર અને � ૂળ આકારણી; અને

i.

નાણાક�ય કરારની આસપાસના ન�ધપાત્ર સંજોગો

ii.
d.

દાવામાં ક� નાણાક�ય કરાર �બન-વાટાઘાટ� કરાર છે , �ને અન્યથા દશર્વવાની જવાબદાર� સભ્ય ઉપર રહ�શે.

a.

ઉપરોક્ત નાણાક�ય કરારની શરતોને લા�ુ નથી જો તે -

11. C.
નાણાક�ય કરારની િવષય વસ્�ુને વ્યાખ્યાિયત કર� છે ;

i.

નાણાક�ય કરાર હ�ઠળ નાણાક�ય ઉત્પાદ અથવા નાણાક�ય સેવાની જોગવાઈઓ માટ� �ક�મત ક� �

ii.

� ૂકવાયેલ હોય, અથવા � ૂકવવા પાત્ર હોય તે સેટ કર� છે અને ગ્રાહક સામે સ્પષ્ટર�તે �હ�ર કરવામાં

આવેલ હોય; અથવા

કોઇપણ કાયદા અથવા િનયમનો હ�ઠળ આવશ્યક હોય, અથવા સ્પષ્ટર�તે પરવાનગી આપવામાં

iii.

આવેલ હોય.

b.

11.C. �ુદ્દા હ�ઠળની �ટ શરત ક� � રકમની � ૂકવણી સાથે સંબિં ધત છે તેને લા�ુ નથી ક� � કોઇપણ ઘટના
બનવા અથવા ન બનવા સાથે આક�સ્મક હોય.

11. સભ્ય અને અિધ�ૃત વ્ય�ક્ત 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 સભ્ય તેના ગ્રાહકની મા�હતી કોઈપણ વ્ય�ક્ત અથવા સ�ામંડળ સમક્ષ �હ�ર કર� શક� છે .

12. A. વ્ય�ક્તગત મા�હતી અને ગોપનીયતા�ું રક્ષણ
a. "વ્ય�ક્તગત મા�હતી"નો અથર્ કોઇપણ મા�હતી ક� � ગ્રાહક સાથે સંબિં ધત હોય અથવા ગ્રહકની ઓળખને
સીધી ક� આડકતર� ર�તે હસ્તક્ષેિપત કર� છે , અને તેમાં સમાવેશ થાય છે -

i.
ii.
iii.
iv.
v.

નામ અને સંપકર્ મા�હતી;

બાયોમે�ટ્રક મા�હતી, વ્ય�ક્તગત �કસ્સામાં

ટ્રાન્ઝેકશન્સ સંબિં ધત મા�હતી, અથવા નાણાક�ય ઉત્પાદનોના હો�લ્ડ�ગ
નાણાક�ય સેવાઓના ઉપયોગ સંબિં ધત મા�હતી; અથવા

આવી અન્ય મા�હતી ક� �ની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હોય.

13. B.
a. સભ્યએ i. નાણાક�ય ઉત્પાદ અથવા નાણાક�ય સેવાઓની જોગવાઈઓ માટ� આવશ્યકતા વ�ુ ગ્રાહક સંબિં ધત
વ્ય�ક્તગત મા�હતી ભેગી કરવી જોઇએ ન�હ;

ii. ગ્રાહક સંબિં ધત વ્ય�ક્તગત મા�હતીની ગોપનીયતા �ળવે છે અને તેને ત્રી� પક્ષ સમક્ષ �હ�ર કરતાં
નથી, િસવાય ક� 13.B.b હ�ઠળ સ્પષ્ટર�તે પરવાનગી આપવામાં આવેલ હોય;

iii. ગ્રાહક સાથે સંબિં ધત કોઈપણ મા�હતી ક� � તે રાખે છે તેને સચોટ, અદ્યતન અને સં� ૂણર્ �ુિનિ�ત
કરવા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા;

iv. �ુિનિ�ત કરો ક� ગ્રાહક તેમની વ્યાજબી વ્ય�ક્તગત મા�હતીને ઍક્સેસ કર� શક�, િનયામક કોઇપણ
અપવાદોની સ્પષ્ટતા કર� તેને આધીન; અને

v. ગ્રાહકોને તેમની વ્ય�ક્તગત મા�હતી �ુધારવા માટ� ની અસરકારક તકની પરવાનગી એ �ુિનિ�ત
કરવા આપો ક� સભ્ય દ્વારા મેળવવામાં આવેલ મા�હતી સચોટ, અપ-�ૂ-ડ�ટ અને સં� ૂણર્ છે .

b. સભ્ય ગ્રાહક સંબિં ધત વ્ય�ક્તગત મા�હતીને ત્રી� પક્ષને તો જ �હ�ર કર� શકશે જો i. ગ્રાહકને સંમિત નકારવાની અસરકારક તક આપ્યા બાદ, �હ�રાત માટ� ગ્રાહકની �લ�ખત મા�હતીપ્રદ
સંમિત અગાઉથી મેળવવામાં આવી હોય;

ii. ગ્રાહક� �હ�રાત કરવા માટ� િનદ� શ આપેલ હોય;
iii. િનયામક� �હ�રાતને માન્યતા અથવા આદ� શ આપ્યો હોય, અને િસવાય ક� સંબિં ધત કાયદા અથવા
િનયમનો દ્વારા પ્રિતબંિધત હોય; ગ્રાહકને આવી �હ�રાત સામે આવો કાયદો અને િનયમનો હ�ઠળ ર�ૂ
કરવાની તક આપવામાં આવેલ હોય;

iv. �હ�રાત કોઇપણ કાયદો અથવા િનયમનો હ�ઠળ આવશ્યક હોય, અને િસવાય ક� સંબિં ધત કાયદા
અથવા િનયમનો દ્વારા પ્રિતબંિધત હોય; ગ્રાહકને આવી �હ�રાત સામે આવો કાયદો અને િનયમનો
હ�ઠળ ર�ૂ કરવાની તક આપવામાં આવેલ હોય;

v. �હ�રાત સીધી ર�તે ગ્રાહકની નાણાક�ય ઉત્પાદ અથવા નાણાક�ય સેવાની જોગવાઈઓ સાથે સંબિં ધત
હોય, જો સભ્ય -

1. ગ્રાહકને અગાઉથી જણાવે ક� વ્યકિતગત મા�હતીને ત્રી� પક્ષ સાથે શેર કર� શકાય છે ; અને
2. ત્રીજો પક્ષ વ્ય�ક્તગત મા�હતીની ગોપનીયતા�ું આ ભાગ હ�ઠળ આવશ્યકતા છે તે � ૂજબ જ
�ળવણી કર� છે તે �ુિનિ�ત કરવા માટ� ની વ્યવસ્થા કર� છે ; અથવા

vi. �હ�રાત વાસ્તિવક અથવા સંભિવત છે તરિપ�ડ�, અનિધ�ૃત વ્યવહારો ક� દાવાઓ સામે રક્ષણ કરવા
અથવા બચાવવા કરવામાં આવેલ હોય, જો સભ્ય ત્રીજો પક્ષ વ્ય�ક્તગત મા�હતીની ગોપનીયતા�ુ ં આ
ભાગ હ�ઠળ આવશ્યકતા છે તે � ૂજબ જ �ળવણી કર� છે તે �ુિનિ�ત કરવા માટ� ની વ્યવસ્થા કર� છે .-

c. "ત્રીજો પક્ષ"નો અથર્ સંબિં ધત સભ્ય િસવાયની કોઇપણ વ્ય�ક્ત થાય છે , સભ્ય � સ�ુહમાં હોય તે જ સ�ુહમાંની
વ્ય�ક્ત સ�હત.

14. A. પ્રારં �ભક અને ચા�ુ રહ�વા બંને પર વ્યાજબી �હ�રાતની જ��રયાત
a. સભ્યએ મા�હતીની વ્યાજબી �હ�રાતને �ુિનિ�ત કર�ું જ જોઇશે ક� � ગ્રાહક દ્વારા મા�હતીપ્રદ વ્યહવારનો
િનણર્ય કરવા માટ� આવશ્યક હોય.

b. વ્યાજબી �હ�રાત કરવા માટ� , મા�હિત � ૂર� પડાવી જ જોઇશે i. ગ્રાહક નાણાક�ય કરારમાં દાખલ થાય એ પહ�લાં પયાર્ પ્તર�તે, આથી ગ્રાહકને મા�હતી સમજવા માટ�
વ્યાજબી સમય મળે છે ;

ii. લે�ખતમાં અને એ ર�તે ક� ચો�સ શ્રેણીમાંના ગ્રાહક દ્વારા સમજવામાં આવે; અને
iii. એ ર�તે ક� � ગ્રાહકને નાણાક�ય ઉત્પાદ અથવા નાણાક�ય સેવાની અન્ય સમાન નાણાક�ય ઉત્પાદ
અથવા નાણાક�ય સેવા સાથે વ્યાજબી સરખામણી કરવા સક્ષમ બનાવે છે .

c. નાણાક�ય ઉત્પાદ અથવા નાણાક�ય સેવા સંબિં ધત મા�હતી સાથે સંબિં ધત મા�હતીના પ્રકારો ક� � ગ્રાહક સામે
�હ�ર થવા જ જોઇએ, �માં આ સંબિં ધત મા�હતીઓનો સમાવેશ થઈ શક� છે -

i. નાણાક�ય ઉત્પાદ અથવા નાણાક�ય સેવાના તેની િવશેષતાઓ, લાભો અને ગ્રાહકોને જોખમો સ�હતની
�ુખ્ય લાક્ષ�ણકતાઓ;

ii. નાણાક�ય ઉત્પાદ અથવા નાણાક�ય સેવા માટ� કરવામાં આવતી િવચારણા અથવા � ર�તે િવચારણા
કરવામાં આવે છે ;

iii. નાણાક�ય ઉત્પાદ અથવા નાણાક�ય કરારમાં કોઇપણ શરત�ું અ�સ્તત્વ, તેને બાકાત રાખવી અથવા
તેની શરત;

iv. સભ્યની ઓળખ, િનયામક �સ્થિત અને જોડાણ સ�હત સભ્યની પ્ર�ૃિત, િવશેષતાઓ અને હકો;
v. સભ્યની સંપકર્ િવગતો અને સભ્ય અને ગ્રાહક વચ્ચે ઉપયોગમાં લેવામાં આવનાર સંચાર પદ્ધિતઓ;
vi. ચો�સ સમયગાળામાં નાણાક�ય કરાર રદ્દ કરવા માટ�ના ગ્રાહકના હકો; અથવા
vii. કોઇપણ કાયદા અથવા િનયમનો હ�ઠળ ગ્રાહકના હકો.
14. B.
a. સભ્યએ નીચેની ચા�ુ �હ�રાતો સાથે, ગ્રાહકને તેના � ૂર� પાડવામાં આવતી નાણાક�ય ઉત્પાદો અથવા
નાણાક�ય સેવાઓના લાભ � ૂરા પાડવા જોઈશે -

i. જયાર� ગ્રાહકને પ્રારંભમાં નાણાક�ય ઉત્પાદો અથવા નાણાક�ય સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે તે

સમયે �ુદ્દો 14.A હ�ઠળ �હ�રાત કરવાની આવશ્યકતા હતી તે મા�હતીની કોઇપણ સામગ્રીમાં
પ�રવતર્ન;

ii. ગ્રાહક દ્વારા રાખવામાં આવતી નાણાક�ય ઉત્પાદની �સ્થિત અથવા કામ�ગર� સંબિં ધત મા�હતી કારણ ક�

નાણાક�ય ઉત્પાદ અથવા નાણાક�ય સેવામાં હકો અથવા �હતોની આકારણી કરવાની જ��રયાત પડ�

શક� છે ; અને

iii. કોઈપણ અન્ય મા�હતી ક� �ની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હોય.
b. ચા�ુ �હ�રાત કરાવી જ જોઇશે i. કોઇપણ સામગ્રીમાં બદલાબ થાય ત્યાર પિછના વ્યાજબી સમયગાળામાં અથવા વ્યાજબી સમય
�તરાલોએ, �મ લા�ુ પડ� એમ; અને

ii. લે�ખતમાં અને એ ર�તે ક� તે શ્રેણીમાં આવતા ગ્રાહકો દ્વારા સમ� શકાય.
મા��ન

15. સભ્ય 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. સભ્યને વધારાના મા��ન (એક્સચ�જ 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 .

16. 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

17. ગ્રાહક� કોમો�ડટ�ઝ ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દતી વખતે અથવા વેચતી વખતે લે�ખતમાં ઓડર્ ર આપવાનો રહ�શે
અથવા સભ્ય અને ગ્રાહક વચ્ચે થયેલી પારસ્પ�રક સમ�ૂતી પ્રમાણે અન્ય કોઈ પ્રકાર� ઓડર્ ર આપવાનો રહ�શે.

આમછતાં સભ્ય આ સંબિં ધત િનયામક જ��રયાતોને �ુિનિ�ત કર� છે અને તે� ુ ં પાલન કર� છે . સભ્યએ તે ગ્રાહકને

આપવામાં આવેલા �ુિનક ગ્રાહક કોડમાં જ ગ્રાહકના ઓડર્ ર � ૂકવામાં આવે અને ટ્ર� ડ કરવામાં આવે તે બાબત

�ુિનિ�ત કરવાની રહ�શે.

18. સભ્યએ તેના ગ્રાહકને તમામ મા�હતી ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ તથા ટ્ર��ડ�ગ/સેટલમેન્ટ સાઈકલ, �ડ�લવર�/પેમેન્ટના

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 કોમો�ડટ� એક્સચ�જના આ પ્રકારના તમામ
સમયપત્રક/પ્ર�ક્રયાઓને � ૂણર્ કર� .

19. સભ્યએ એ બાબત �ુિનિ�ત કરવાની રહ�શે ક� SEBIના િનયમો, પ�રપત્રો, નો�ટસ, માગર્દિશ�કાઓ અને/અથવા

એક્સચ�જના િનયમો, વ્યપારના િનયમો પેટા-િનયમો, પ�રપત્રો અને નો�ટસમાં દશાર્ વાયેલા હ�� ુ િસવાય તે ગ્રાહક દ્વારા
જમા કરાવવામાં આવેલા નાણાને એક અલગ ખાતામાં રાખે, પોતાના વ્ય�ક્તગત ખાતાથી તેને અલગ રાખે અથવા

અન્ય ગ્રાહકના ખાતાથી પણ અલગ રાખે તથા સભ્ય આ નાણાંનો વ્ય�ક્તગત ઉપયોગ ન કર� અથવા અન્ય ગ્રાહક
માટ� પણ ઉપયોગ ન કર� .

20. �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, સભ્યએ તેમના ગ્રાહક(કો) સાથે સંબિં ધત કોન્ટ્રાક્ટ(સ) રદ કરવા માટ� બંધાયેલા

હોય છે .

21. 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 વ્યપારના િનયમો તથા પ�રપત્રો/નો�ટસોને આિધન હોય છે , અને �યાં
ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાય છે તે એક્સચ��સ દ્વારા ન�� કરાયેલા પેટા-િનયમો અને વ્યપારના િનયમો 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

વ્યપારના િનયમો 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

22. ગ્રાહક� સમયાંતર� સભ્યને દલાલી અને લા�ુ પડતી રકમ � ૂકવવાની રહ�શે તેમજ આ ગ્રાહકના ખાતા, વ્યવહાર અને

સભ્યએ તેના ગ્રાહકને આપેલી સેવાઓ ઉપર લા�ુ પડ� છે . સંબિં ધત કોમો�ડટ�ઝ એક્સચ��સના િનયમો, વ્યપારના

િનયમો અને પેટા-િનયમો અને/અથવા

વ� ૂલી શક� નહ�.

SEBIના િનયમોમાં ન�� કરાયેલી મહ�મ દલાલીથી વ�ુ સભ્ય દલાલી

�લ�ક્વડ�શન અને પો�ઝશનની સમા�પ્ત

23. સભ્યના અન્ય હ�ો પ્રત્યે � ૂવર્ગ્રહ રાખ્યા િવના (�ુદ્દાને આ�બ�ટ્ર�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 સભ્ય 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�શે.

24. ગ્રાહકના � ૃત્�ુ અથવા નાદાર�ના �કસ્સામાં તથા અન્ય કોઇ પ�ર�સ્થિતમાં નાણાં લેવામાં અને � ૂકવવામાં અથવા
કોમો�ડટ�ઝની �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 સભ્ય 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/
કોમો�ડટ�ઝની તબ�દલી માટ� કા� ૂની વારસાદાર સામે સભ્યની માન્ય મં�ૂર� હોવી જોઈએ.

િવવાદ�ું િનરાકરણ

25. સભ્યએ દર� ક લેવડ-દ� વડ તેના મારફતે થઈ હોવાના કારણે ગ્રાહકની તકરાર િનવારણમાં સહકાર આપવો જોઈએ.
26. �યાં ટ્ર�ડ અમલમાં �ુકાયો છે તે એક્સચ��સના િનયમો, પેટા-િનયમો અને વ્યપારના િનયમનો તથા સમયાંતર� �હ�ર
કરાયેલા પ�રપત્રો/નો�ટસો અને તેના અમલીકરણ હ�ઠળ ગ્રાહક અને સભ્યએ �ડપો�ઝટ, મા��નના નાણા વગેર�
સંબિં ધત કોઈપણ પ્રકારના દાવા અને/અથવા િવવાદને મધ્યસ્થી (લવાદ) પાસે લઈ જવા જોઈએ.

27. ગ્રાહક/સભ્ય સમ� છે ક� સ�ાવાર પ્રિતિનિધ દ્વારા ગ્રાહક/સભ્યના િવવાદ, જો કોઇ હોય તો, તેના ઉક�લ માટ�

અપાયેલા � ૂચનોના પાલન માટ� ગ્રાહક/સભ્ય બં�ે બંધનકતાર્ છે અને ગ્રાહક/સભ્ય વતીના પ્રિતિનિધ દ્વારા
અપાયેલા સ�ાવાર પત્રની � ૂચનાઓનો અમલ કરવાં બંધાયેલા રહ�શે.

28. દર� ક સભ્ય પાસે અસરકારક ફ�રયાદ િનવારણ તંત્ર હોવાની જ��રયાત ક� � તેના બધા ગ્રાહકો દ્વારા એક્સેિસબલ હોય
a. સભ્ય પાસે તેના દ્વારા � ૂર� પાડવામાં આવતી નાણાંક�ય ઉત્પાદો અથવા નાણાંક�ય સેવાઓના સંબધ
ં માં
તેના ગ્રાહકો પાસેથી આવતી ફ�રયાદો મેળવવા અને તેના િનવારણ માટ� ની અસરકારક પદ્ધિત હોવી જ
જોઇશે, અથવા તેના વતી તત્કાલીન અને વ્યાજબી ર�તે.

b. ગ્રાહક સાથે સંબધ
ં શ� થવા પર, અને એવા સમયે ક� જયાર� ગ્રાહક દ્વારા મા�હતીની જ��રયાત હોય, ત્યાર�
સભ્યએ ગ્રાહકને આની �ણ કરવી જ જોઇશે -

i. ગ્રાહકની કોઇપણ ફ�રયાદોના િનવારણની માંગ કરવાનો અિધકાર; અને
ii. સભ્ય દ્વારા તેના ગ્રાહકો પાસેથી ફ�રયાદો મેળવવા અને તેના િનવારણ માટ� અ�ુસરવામાં આવતી
પદ્ધિતઓ.

29. A. ગ્રાહક માટ� સલાહ �ુગમતા
અ�ુ�ૂળ એવી સલાહ મેળવવાનો હક ગ્રાહકના સંબિં ધત વ્ય�ક્તગત સંજોગો પ્રમાણે હોય છે , �મક� ગ્રાહકની નાણક�ય

�સ્થિત અને જ��રયાતો. આ જવાબદાર�ઓ એવા વ્ય�ક્તઓને લા�ુ પડ� છે ક� � ગ્રાહકો માટ� સલાહ આપે છે અને
િનયામક� નાણાક�ય ઉત્પાદો અને સેવાઓ ક� � આવશ્યક પણે સલાહ માટ� આપવા માટ� જ�રો છે તેની સ્પષ્ટા કર� લ
હોય શક� છે .

a. સભ્યએ i. ગ્રાહક સંબિં ધત વ્ય�ક્તગત સંજોગો િવશે યોગ્ય અને પયાર્ પ્ત �ણકાર� મેળવવા માટ� તમામ
પ્રયાસો કરવા જોઇએ; અને

ii. �ુિનિ�ત કરો ક� આપવામાં આવેલ સલાહ ગ્રાહક માટ� સંબિં ધત વ્ય�ક્તગત સંજોગોની યોગ્ય
િવચારણા પછ� અ�ુ�ૂળ છે .

b. જો તે વ્યાજબી ર�તે સભ્યને સ્પષ્ટ છે ક� ગ્રાહક િવશેની વ્ય�ક્તગત સંજોગોમાં સંબિં ધત ઉપલબ્ધ મા�હતી
અ� ૂણર્ અથવા અચો�સ હોય, સભ્યએ અ� ૂણર્ અથવા અચો�સ મા�હતીને આધાર� પ્ર�ક્રયા કરવાના
પ�રણામો માટ� ગ્રાહકને ચેતવવા જોઈએ.

c. જો ગ્રાહક નાણાક�ય ઉત્પાદન અથવા નાણાક�ય સેવા ક� � સભ્ય ગ્રાહક માટ� �બનજ�ર� છે એમ ન�� કર� તે
મેળવવાનો ઇરાદો કર� , સભ્યએ -

i. સ્પષ્ટ લે�ખત અને ગ્રાહક દ્વારા સમ� શકાય એ � ૂજબ ગ્રાહક માટ� તેની સલાહ જણાવી જ જોઈએ;
અને

ii. અને �ુદ્દો 29.A.a�ું પાલન થયા બાદ અને ગ્રાહક પાસેથી લે�ખત સ્વી�ૄિત મેળવ્યા બાદ જ ગ્રાહક
દ્વારા િવનંિત કરવામાં આવેલ નાણાક�ય ઉત્પાદન અથવા નાણાક�ય સેવા � ૂર� પાડ� શકાય છે .

30. �હતના સંઘષર્ સાથે કામ કર�ું
ગ્રાહક અને સભ્યના �હતો વચ્ચેના કોઇપણ સંઘષર્ના �કસ્સામાં, ગ્રાહકોના �હતોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

a. સભ્યએ i. �હત સંબિં ધત કોઇપણ સંઘષર્ મા�હતી, કોઈપણ સંઘષર્રત મહ�નતા�ુ ં ક� � સભ્યને મળ્�ુ હોય
અથવા ગ્રાહકને સલાહ આપવા બદલ મેળવવાની અપેક્ષા હોય તે સ�હત ગ્રાહકને � ૂર� પાડવી
જોઇએ; અને

ii. ગ્રાહકોના �હતને પ્રાધાન્ય આપ�ું જોઇએ ક� જો સભ્ય �ણે છે , અથવા વ્યાજબી ર�તે આ વચ્ચેના
સંધષ� િવશે �ણ�ુ ં જોઇએ ક� -

1. પોતા�ું જ �હત અને ગ્રાહકના �હતમાં; અથવા
2. સંબિં ધત સભ્યના �હતમાં અને ગ્રાહકના �હતમાં, ક� જયાં સભ્ય નાણાંક�ય પ્રિતિનિધ હોય.
b. 16a.i. હ�ઠળની મા�હતી ગ્રાહકને લે�ખતમાં અથવા ગ્રાહક દ્વારા સમ� શકાય એ ર�તે આપવી જોઇશે અને
ગ્રહક પાસેથી મા�હતી પ્રાપ્ત થયેલ છે તેની લે�ખત સ્વી�ૃિત મેળવાવી જોઇએ.

c. આ િવભાગમાં "સંઘષર્રત મહ�નતા�ુ"ં નો અથર્ કોઇપણ લાભ, ક� � નાણાક�ય અથવા �બન-નાણાક�ય, સભ્ય
દ્વારા ગ્રાહકો િસવાયની વ્ય�ક્તઓ પાસેથી મેળવવામાં આવેલ હોય, વ્યાજબી ર�તે ગ્રાહકને સભ્ય દ્વારા
આપવામાં આવતી સલાહથી અસર થવાની ધારણા પ�ર�સ્થિત હ�ઠળ એમ થાય છે .
સંબધ સમા�પ્ત

31. સભ્યની નાદાર�, � ૃત્�ુ, રા�નામા અથવા હકાલપટ્ટી તેમજ એક્સચ�જ દ્વારા તે� ું પ્રમાણપત્ર રદ કરવામાં આવે તે

બાબતો સ�હત કોમોડ�ટ�ઝ એક્સચ�જના સભ્ય તર�ક� કોઈપણ કારણોસર સભ્યના સભ્યપદને સ્થ�ગત કર� દ� વામાં
આવે તો સભ્ય અને ગ્રાહક વચ્ચેના આ સંબધ
ં ો રદ થઈ �ય છે .

32. સભ્ય, અિધ�ૃત વ્ય�ક્ત 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, અમલકતાર્ ઓ, સ�ામંડળ, કા� ૂની પ્રિતિનિધઓ અથવા

આ�ુગામી કોઈપણ સંબિં ધત ક� સ દરિમયાન તેના માટ� એકબી� સાથે જોડાયેલા રહ� છે .

33. અિધ�ૃત વ્ય�ક્તના � ૃત્�ુ/નાદાર� અથવા બોડર્ સાથે તેના ર�સ્ટ્ર�શનને રદ કરવા અથવા કોમોડ�ટ�ઝ એક્સચ�જ દ્વારા

અિધ�ૃ ત વ્ય�ક્ત ની માન્યતા રદ કરવી અને/અથવા સભ્ય દ્વારા અિધ�ૃત વ્ય�ક્ત સાથેનો કરાર રદ કરવા સ�હતના

કોઈપણ કારણો �ગે ગ્રાહકને તેની �ણકાર� આપવાની રહ�શે અને આવા �કસ્સામાં ગ્રાહક સભ્યના સીધા ગ્રાહક બની
જશે, ઉપરાંત સભ્ય, અિધ�ૃ ત વ્ય�ક્ત અને ગ્રાહકના તમામ ‘હ�ો અને ફરજો’ દસ્તાવેજની તમામ જોગવાઈઓ
અમલમાં રહ�શે, �યાં �ુઘી ગ્રાહક ઓછામાં ઓછા એક મ�હનાના સમયગાળા પ્રમાણે સંબધ
ં ો સમાપ્ત કરવા �ગે
સભ્યને લે�ખતમાં નો�ટસ ન આપે ત્યાં �ુધી આ અમલી રહ�શે.

વધારાના હ�ો અને ફરજો

34. SEBI અને � એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર�ડ અમલમાં �ુકાઇ હોય તેના દ્વારા �હ�ર કરાયેલા િનયમો, વ્યપારના િનયમો, પેટાિનયમો, પ�રપત્રો, નો�ટસ અને માગર્દિશ�કા પ્રમાણે સભ્ય અને ગ્રાહક� સમયાંતર� તેમના ખાતાની પતાવટ કરવાની
રહ�શે.

35. સભ્યએ એક્સચ�જ દ્વારા ન�� કરાયેલા ફોમ�ટ પ્રમાણે સમયાંતર� તેના ગ્રાહકો માટ� કોન્ટ્રાક્ટ નોટ ઈશ્� ૂ કરવાની રહ�શે,
�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 . સભ્યએ કામકાજના 24 કલાક દરિમયાન રોકાણકારને લેવડ-

દ� વડની કોન્ટ્રાક્ટ નોટ હાડર્ કોપી અને/અથવા �ડ�જટલ સહ�નો ઉપયોગ કર�ને ઈલેક્ટ્રોિનક ર�તે મોકલવા�ુ ં રહ�શે.

36. સભ્યએ સંબિં ધત એક્સચ�જ ક� �યાં ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાઇ હોય ત્યાંથી પેઆઉટની �રિસપ્ટ સાથે ગ્રાહકને ભંડોળની

� ૂકવણી થાય ત્યાર� અથવા કોમો�ડટ�ઝની �ડ�લવર� કર� શક� છે િસવાય ક� � એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાઇ

હોય તેના દ્વારા સમયાંતર� ન�� કરાયેલા એક્સચ�જ િનયમો, પેટા િનયમો, વ્યપરના િનયમો અને પ�રપત્રોને આિધન

અને ગ્રાહક દ્વારા ન�� કરવામાં આવ્�ુ ં હોય.

37. � એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાઇ હોય તેના દ્વારા િનયત કરાયેલા સમયગાળા દરિમયાન સભ્યએ ફંડ અને

કોમો�ડટ�ઝ આ બં�ે� ુ ં સં� ૂણર્ 'સ્ટ� ટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટ' િનયત સમયગાળા અને ફોમ�ટમાં તેના ગ્રાહકને મોકલવા�ુ ં
રહ�શે. વ�ુમાં, સ્ટ� ટમેન્ટમાં એ�ુ ં પણ દશાર્ વે� ું હો�ુ ં જોઈએ ક� જો સ્ટ� ટમેન્ટમાં કોઇ � ૂલ હોય તો �યાં વેપાર કરવામાં

આવ્યો હોય ત્યાં સભ્ય (સ્ટૉક બ્રોકર) ને તે �ગેની રસીદમાંથી સંબિં ધત ઍક્સચેન્જ દ્વારા સમયાંતર� િનયત કર� લા
સમયની �દર ગ્રાહક, સ્ટ� ટમેન્ટમાં તેની �ણ કરશે.

38. સભ્યએ દ� િનક ધોરણે ગ્રાહકોને મા��ન સ્ટ� ટમેન્ટ મોકલશે. મા��ન સ્ટ�ટમેન્ટમાં બી� બાબતોની સાથે સાથે કોલેટરલ

�ડપો�ઝટ, કોલેટરલનો ઉપયોગ અને કોલેટરલ સ્ટ� ટસ (ઉપલબ્ધ બેલેન્સ / ગ્રાહકની બાક� રકમ) સાથ રોકડની
બાબતે બ્રેક અપ, �ફક્સ્ડ �ડપો�ઝટ �રિસપ્ટસ (FDR), બેન્ક ગેરંટ�, વેઅર હાઉસ �રિસપ્ટ અને િસ�ો�રટ�ઝનો સમાવેશ
થઇ શક� છે .

39. ગ્રાહક� એ બાબત �ુિનિ�ત કરવાની રહ�શે ક� તેની પાસે કા� ૂની ક્ષમતા, તેનો ઉપયોગ અને સભ્ય 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�શે.

40. સભ્ય પોતા�ું સભ્યપદ�ું સમપર્ણ કર� તો, સભ્ય રોકાણકતાર્ ને જો કોઇ હોય તો તે દાવાઓને આમંત્રણ આપી �હ�ર
નો�ટસ આપશે. એક્સચેન્જના ટ્ર� �ડ�ગ િસસ્ટમ પર ચલાવાતા વ્યવહારોને લગતા દાવાના �કસ્સામાં ખાતર� કરો ક�
ગ્રાહક ન�� સમયગાળામાં અને સહાયક દસ્તાવેજો સાથે એક્સચેન્જ સાથે દાવો ન�ધાવે.

41. A. અયોગ્ય વતર્ન સામે રક્ષણ �માં ભ્રામક વતર્� ૂક અને અપમાનજનક વતર્નનો સમાવેશ થાય છે
ં માં અયોગ્ય વતર્ન પ્રિતબંિધત છે .
a. નાણાક�ય ઉત્પાદનો અથવા નાણાક�ય સેવાઓ સંબધ

b. "અયોગ્ય વતર્ન"નો અથર્ સભ્ય અથવા તેના નાણાંક�ય પ્રિતિનિધ દ્વારા સભ્ય દ્વારા �ૃત્ય અથવા � ૂક ક� �
ન�ધપાત્રર�તે નબ�ં હોય અથવા ન�ધપાત્રર�તે ઘટ� તેવી શ�તા છે , ગ્રાહકની મા�હતગાર ટ્રાન્ઝેક્શનલ
િનણર્ય લેવાની ક્ષમતા અને તેમાં સમાિવષ્ટ છે -

i. 41.B �ુદ્દા હ�ઠળ ભ્રામક વતર્ન
ii. 41.C �ુદ્દા હ�ઠળ અપમાનજનક વતર્ન
iii. આવા અન્ય વતર્ન ક� �ની સ્પષ્ટા કર� શકાય.
41. B.
a. િનધાર્ રક પ�રબળ સંબધ
ં માં સભ્ય અથવા તેના નાણાક�ય પ્રિતિનિધ દ્વારા આચર ભ્રામક છે જો તે ગ્રાહકના

ટ્રાન્ઝેક્શનલ િનણર્ય લેવા માટ� � ુ ં કારણ બની શક� ક� � ગ્રાહક� અન્યથા ન લીધેલ હોય, અને આચરણમાં

સમાિવષ્ટ છે -

i. ગ્રાહકને અચો�સ મા�હતી અથવા મા�હતી ક� �ને સભ્ય અથવા તેના નાણાક�ય પ્રિતિનિધને લાગે
ક� સાચી નથી તે � ૂર� પાડવી; અથવા

ii. ભ્રામક ર�તે ગ્રાહકને સચોટ મા�હતી � ૂર� પાડવી.
b. �ુદ્દો 41.B.a હ�ઠળ વતર્ન ભ્રામક છે ક� ન�હ તે ન�� કરવા, નીચેના પ�રબળોને "િનધાર્રક પ�રબળો" તર�ક�
ગણવામાં આવે છે -

i. નાણાક�ય ઉત્પાદ અથવા નાણાક�ય સેવાના તેની િવશેષતાઓ, લાભો અને ગ્રાહકોને જોખમો
સ�હતની �ુખ્ય લાક્ષ�ણકતાઓ;

ii. ચો�સ નાણાક�ય ઉત્પાદન અથવા નાણાક�ય સેવા માટ� ગ્રાહકની જ�ર અથવા ગ્રાહક માટ�
ટકાઉપ�ુ;ં

iii. નાણાક�ય ઉત્પાદ અથવા નાણાક�ય સેવા માટ� કરવામાં આવતી િવચારણા અથવા � ર�તે
િવચારણા કરવામાં આવે છે ;

iv. નાણાક�ય કરારમાં અ�સ્તત્વ, બાકાત અથવા કોઈપણ શબ્દ અસર; ક� � નાણાક�ય કરાર સંદભર્માં
સામગ્રી શરત છે ;

v. સભ્યની ઓળખ, િનયામક �સ્થિત અને જોડાણ સ�હત સભ્યની પ્ર�ૃિત, િવશેષતાઓ અને હકો; અને
vi. કોઇપણ કાયદા અથવા િનયમનો હ�ઠળ ગ્રાહકના હકો.
41. C.
a. સભ્ય અથવા તેના નાણાક�ય પ્રિતિનિધ�ું વતર્ન નાણાક�ય ઉત્પાદન અથવા નાણાક�ય સેવા સંબધ
ં માં
અપમાનજનક છે જો તે -

i. જબરદસ્તી અથવા અ�ુ�ચત પ્રભાવનો ઉપયોગ થાય છે ; અને
ii. ગ્રાહક દ્વારા અન્યથા ન લેવાયેલ હોય તેવા ટ્રાન્ઝેક્શનલ િનણર્ય લેવા�ું કારણ બને અથવા બની
શક� તેઈ શ�તા છે .

b. વતર્ન જબરજસ્તી�ું અથવા અ�ુ�ચત પ્રભાવનો ઉપયોગ કર� છે તે ન�� કરવામાં, િનમ્ન �લ�ખતને ઘ્યાનમાં
લેવા�ુ ં જ જોઇએ -

i. સમય, સ્થાન, પ્ર�ૃિત અથવા આચાર દ્રઢતા;
ii. જોખમી અથવા અપમાનજનક ભાષા ક� વતર્નનો ઉપયોગ;
iii. ગ્રાહકની કોઇ ખાસ કમનસીબી અથવા સંજોગોમાં શોષણ, ક� �ના િવશે સભ્યને �ણ હોય, તેનો
ઉપયોગ ક્ર� ગ્રાહકના નાણાક�ય ઉત્પાદન અથવા નાણાક�ય સેવા સંબધ
ં મા િનયર્ણને પ્રભાિવત
કર�ુ;ં

iv. સભ્ય દ્વારા લાદવામાં કોઈપણ �બન કરાર અવરોધો � જયાં ગ્રાહક નાણાક�ય કરાર હ�ઠળ
અિધકારો નો ઉપયોગ ઈચ્છે છે , �માં સમાિવષ્ટ છે -

v. નાણાક�ય કરાર સમાપ્ત કરવાનો હક;
vi. અન્ય નાણાક�ય ઉત્પાદન અથવા અન્ય સભ્ય પર ખસવાનો અિધકાર અને
vii. કયા સંજોગોમાં ધમક� આપવામાં આવે છે તેને આધાર� કોઇપણ પગલાં લેવાની ધમક�.
ઈલેક્ટ્રોિનક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ્સ (ECN)

42. જો ગ્રાહક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ ઈલેક્ટ્રોિનક ર�તે મેળવવાનો િવકલ્પ પસંદ કર� તો તેણે સભ્યને યોગ્ય ઈ-મેઈલ આઈડ�
(ગ્રાહક દ્વારા બનાવવામાં આવેલ) સભ્યને (�ૃ પા કર� જોડાણ 3�ુ ં પ�રિશષ્ટ A �ૂઓ) આપવા�ુ ં રહ�શે. સભ્યએ

�ુિનિ�ત કરવા�ુ ં રહ�શે આ સંબિં ધત સમય સમયે �ર� કરવામાં આવેલ િનયમો/વ્યપાર િનયમો/ પેટા િનયમો/

પ�રપત્રો અ�ુસરવામાં આવે છે . ગ્રાહક પત્ર દ્વારા ઈ-મેઈલ આઈડ�માં ફ�રફાર �ગે સભ્યને 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.

43. સભ્યએ 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.

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

45. સભ્ય એક્સચ�જ દ્વારા ન�� કરાયેલી પદ્ધિત અ�ુસાર અને IT એક્ટ, 2000 ની જોગવાઈઓ�ું પાલન કરવા તથા
SEBI/કોમોડ�ટ�ઝ એક્સચ�જ દ્વારા સમયાંતર� �હ�ર કરવામાં આવેલા િનયમો/ પ�રપત્રો/માગર્દિશ�કાઓ પ્રમાણે
ECN અને ઈ-મેઈલની પહ�ચ સોફ્ટ અને નોન-ટ�મ્પર� બલ ર�તે સાચવી રાખવાની રહ�શે. �ડ�લવર�નો �ુરાવો એટલે
ક� કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મોકલતી વખતે તૈયાર થયેલા લોગ �રપોટર્ ને સભ્યએ SEBI/કોમોડ�ટ�ઝ એક્સચ��સ દ્વારા �ર�
કરવામાં આવેલ િવસ્� ૃત િનયમો/ પ�રપત્રો/માગર્દિશ�કાઓ � ૂજબ ચો�સ સમયગાળા �ુધી સાચવવાના રહ�શે. લોગ

�રપોટર્ કોન્ટ્રાક્ટ નોટની િવગતો ધરાવતો હોવો જોઈએ ક� � ગ્રાહકને �ડ�લવર થયો નથી અથવા ઈ-મેઈલ મળ્યો
નથી ક� બાઉન્સ બેક થયો છે . સભ્યએ

SEBI/કોમોડ�ટ�ઝ એક્સચ��સ દ્વારા �ર� કરવામાં આવેલ

િવસ્� ૃત

િનયમો/પ�રપત્રો/માગર્દિશ�કાઓ અ�ુસાર િનયત સમયગાળાની �દર બાઉન્સ મેઈલની �રિસપ્ટ મેળવવા�ુ ં �ુિનિ�ત

કરવા માટ� શ� હોય તેટલાં પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

46. � ગ્રાહક� ઈલેક્ટ્રોિનક માધ્યમ દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મેળવવાનો િવકલ્પ પસંદ કરતા નથી તેમને સભ્યએ સતત ભૌિતક
ર�તે કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મોકલવાની રહ�શે. �યાર� ગ્રાહકને ECNની �ડ�લવર� ન થઈ હોય અથવા ગ્રાહકના ઈ-મેઈલ
આઈડ� દ્વારા તેને નકાર� દ� વામાં (ઈ-મેઈલ બાઉન્સ થવા) આવ્�ુ ં હોય ત્યાર� સભ્યએ SEBI/કોમોડ�ટ�ઝ

એક્સચ��સની િનયમનો/ િનયમો, પેટા િનયમો, વ્યપારના િનયમો અને પ�રપત્રો હ�ઠળ ચો�સ સમયગાળામાં

ગ્રાહકને ભૌિતક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મોકલવાની રહ�શે અને આ પ્રકારની ભૌિતક કોન્ટ્રાક્ટ નોટની �ડ�લવર�નો �ુરાવો
સાચવવાનો રહ�શે.

47. ગ્રાહકને ECNની િવગતો મોકલવાની સાથે-સાથે સભ્યએ વેબસાઈટ ઉપર પણ ECNની િવગતો પ્રિસદ્ધ કરવાની
રહ�શે, ગ્રાહક વેબસાઈટ ઉપર પણ �ુર�ક્ષત ર�તે આ િવગતો જોઈ શક� તે માટ� ગ્રાહકને �ુિનક �ુઝર નેમ અને

પાસવડર્ આપવાનો રહ�શે, આ સાથે ગ્રાહક ઈલેક્ટ્રોિનક ર�તે કોન્ટ્રાક્ટ નોટ સેવ કર� અને/અથવા તેની િપ્રન્ટ આઉટ
લઈ શક� તેવો પણ િવકલ્પ આપવાનો રહ�શે.

48. ઈલેક્ટ્રોિનક કરાર ન�ધ (ECN) ગ્રાહક પાસેથી મેળવવામાં આવેલ ઘોષણાપત્ર ક� � ઇલેક્ટ્રોિનક સ્વ�પમાં કોન્ટ્ર� ક્ટ

નોટ પ્રાપ્ત કરવા માટ� પસંદ ક�ુ� હોય. જયાં �ુધી ગ્રાહક સાથે રદ્દ કરવામાં ન આવે ત્યાં �ુધી ઘોષણાપત્ર માન્ય
રહ�શે.

કાયદો અને અિધકાર ક્ષેત્ર

49. આ દસ્તાવેજમાં ઉલ્લેખ કરાયેલા ચો�સ હ�ો ઉપરાંત સભ્ય, અિધ�ૃત વ્ય�ક્ત અને ગ્રાહક અન્ય હ�ો પણ

અજમાવવાના હકદાર છે અને � એક્સચ��સમાં ગ્રાહક� ટ્ર� ડ કરવા�ુ ં પસંદ ક�ુ� હોય તેના િનયમો, પેટા-િનયમો અને

વ્યપારના િનયમો તેમજ
છે .

SEBI દ્વારા િનયમો હ�ઠળ �હ�ર કરાયેલા પ�રપત્રો/નો�ટસો ગ્રાહક અને સભ્યને લા�ુ પડ�

50. આ દસ્તાવેજની જોગવાઈઓ હંમેશા સરકારના �હ�રનામા, અન્ય િનયમો, માગર્દિશ�કાઓ અને SEBI દ્વારા �હ�ર

કરાયેલા પ�રપત્રો/નો�ટસ તેમજ �યાં ટ્ર� ડ અમલમાં �ુકાઇ હોય તે સંબિં ધત કોમોડ�ટ�ઝ એક્સચ�જના િનયમો,
વ્યપારના િનયમો અને પેટા-િનયમોને આિધન છે અને તે �-તે સમયે લા�ુ રહ�શે.

51. સભ્ય 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 જ અપીલ કરવાની જોગવાઈ પણ છે .

52. 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/ વ્યપારના િનયમો
તેમજ પ�રપત્રો/ નો�ટસના પ્રમાણે જ થશે.

53. સભ્ય દ્વારા પોતાની મેળે/ �બન-ફર�જયાત ઉમેરવામાં આવેલા દર� ક કલમ/દસ્તાવેજો એક્સચ��સ/SEBIના

િનયમો, વ્યપારના િનયમો/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�શે.

54. જો SEBIના િનયમો અથવા �યાં ટ્ર�ડ અમલમાં �ુકાઇ હોય તે કોમો�ડટ�ઝ એક્સચ��સના પેટા-િનયમો, િનયમો અને
વ્યપારના િનયમોમાં પક્ષોના હ�ો અને ફરજોમાં કોઈપણ પ્રકારના ફ�રફાર અથવા બદલાવ કરવામાં આવે તો આ
દસ્તાવેજમાં દશાર્ વેલા હ�ો અને ફરજોમાં પણ તે ફ�રફારો અથવા બદલાવને સમાિવષ્ટ કરવામાં આવશે.

55. સભ્યોએ દર મ�હને તેમના ગ્રાહકોને એકાઉન્ટ સ્ટ� ટમેન્ટ મોકલવા જ�ર� છે .

સભ્ય 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 દશાર્ વવામાં આવેલી કલમો પણ લા�ુ પડશે.)

1.

સભ્ય વાયરલેસ ટ� કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા ઈન્ટરનેટ બેઝ્ડ ટ્ર� �ડ�ગ (IBT) અને કોમોડ�ટ�ઝ ટ્ર� �ડ�ગ �ુિ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 . સભ્યએ વાયરલેસ ટ� કનોલો�ના ઉપયોગથી ઈન્ટરનેટ બેઝ્ડ ટ્ર� �ડ�ગ/કોમોડ�ટ�ઝ ટ્ર� �ડ�ગ
સંબિં ધત SEBI અને એક્સચ��સ દ્વારા સમયાંતર� ન�� કર� લી તમામ બાબતોને પ�ર� ૂણર્ કરશે.

2.

ગ્રાહક કોમો�ડટ�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 કોમો�ડટ�ઝમાં ટ્ર� �ડ�ગ કરવાની ઈચ્છા રાખે છે . સભ્યએ ગ્રાહકને સભ્યની

IBT સિવ�સ ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ અને એક્સચ��સ/SEBI દ્વારા ન�� કરાયેલા િનયમો પ્રમાણે સભ્યની IBT
વેબસાઈટ ઉપર � ૂકવામાં આવેલી શરતો અને િનયમો તેમજ

SEBI/એક્સચ��સની જોગવાઈઓ અ�ુસાર ગ્રાહક�

સભ્યની આઈબીટ�નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

3.

સભ્યએ વાયરલેસ ટ� કનોલો�/ઈન્ટરનેટ અથવા અન્ય કોઈ ટ� કનોલો� મારફતે કોમો�ડટ�ઝમાં ટ્ર� �ડ�ગ સાથે સંકળાયેલા
િવશેષતાઓ, 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 સભ્ય દ્વારા ધ્યાન દોર�ુ ં જોઈએ.

4.

સભ્યએ ગ્રાહકને એ બાબતની �ણકાર� આપવી જોઈએ ક� સભ્યની

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 સભ્યની

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/કોમોડ�ટ�ઝ ટ્ર� �ડ�ગ સંબિં ધત કડક
કોમો�ડટ�ઝ 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 સભ્યના �ડલસર્ સમક્ષ પાસવડર્ ની
�ણકાર� આપે નહ�, તે બાબત �ુિનિ�ત કરવાની રહ� છે .

6.

જો ગ્રાહક પોતાનો પાસવડર્ � ૂલી �ય, સભ્યની

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 સભ્યને લે�ખતમાં �ણકાર� આપવાની રહ�શે.

7.

ગ્રાહક વાયરલેસ ટ� કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા ઈન્ટરનેટ/કોમો�ડટ�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� સભ્યએ ઓડર્ ર/ટ્ર� ડ સંબિં ધત �ુ�ષ્ટ ઈમેઈલ દ્વારા તેને મોકલવાની રહ�શે. 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 સભ્ય 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 વેર, સોફ્ટવેર,
િસસ્ટમ, કમ્�ુિનક� શન લાઈન, પે�રફ�રલ વગેર� સંકળાયેલા હોય છે , �ના કારણે અવરોધો સ�ર્વાની શ�તાઓ રહ�લી
હોય છે . સભ્ય અને એક્સચ�જ આમાં કોઈપણ પ્રકાર�ુ ં પ્રિતિનિધત્વ કરતાં હોતા નથી અથવા ખાતર� આપતા નથી ક�
ગ્રાહકને કોઈપણ પ્રકારના અડચણ િવના સભ્યની IBT સિવ�સ દર� ક સમયે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

10.

કોઈપણ પ્રકાર� ગ્રાહક/સભ્ય/એક્સચ�જ ખાતે �લન્ક/િસસ્ટમ ખોરવાઈ જવાને કારણે સભ્યની

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 સભ્ય ઉપર દાવો કર� શકશે નહ�, આમાં સભ્ય/એક્સચ��સના ��ુ શમાં ન હોય તેવા
કારણોનો સમાવેશ થાય છે .

