પ�રિશષ્ટ – એ
ઈલેક્ટ્રોિનક કૉન્ટ્રાક્ટ નોટ [ઈસીએન] – ડ�ક્લેર�શન
(સ્વૈ�ચ્છક)
પ્રિત,
(ઍક્સચેન્જમાં સભ્યપદ ધરાવતાં સભ્ય(Members / Stock Brokers)�ુ ં નામ)

શ્રીમાન,

�ુ ં ...................................................... , ………………………….. ઍક્સ્ચ�જ ના સભ્ય મેસસર્

...........................નો

એક ગ્રાહક(client / investor) નીચે �ુજબ બાંયધર� આ�ુ ં �ં:

•

�ુ ં ��ુ ં �ં ક� મારા દ્વારા કરવામાં આવેલ તમામ વેપારના સંબધ
ં માં સભ્યએ ભૌિતક કરાર નોટ � ૂર� પાડવાની

હોય છે િસવાય ક� �ુ ં �તે તેને ઈલેક્ટ્રોિનક સ્વ�પમાં મેળવવા ઈચ્છતો હો�.

•

�ુ ં ��ુ ં �ં ક� સભ્યએ માત્ર માર� િવનંતી પર માર� અ�ુ�ૂળતા માટ� ઈલેક્ટ્રોિનક કૉન્ટ્રાક્ટ નોટ � ૂર� પાડવાની
હોય છે .

•

સભ્યએ ભૌિતક કરાર નોટ � ૂર� પાડવાની હોય છે તેમ છતાં, મ� �ણ્�ુ ં છે ક� ભૌિતક કરાર નોટ્સ પ્રાપ્ત કરવી
મારા માટ� પ્રિત�ૂળ છે . તેથી, �ુ ં મારા દ્વારા કરવામાં આવેલ/ આદ� શ આપવામાં આવેલ તમામ વેપાર સંબધ
ં ી
ઈલેક્ટ્રોિનક કૉન્ટ્રાક્ટ નોટની ડ��લવર� માટ� સ્વૈ�ચ્છકપણે િવનંતી ક�ં �ં.

•

�ુ ં કમ્પ્�ુટરની �ુલભતા ધરા�ુ ં �ં અને ઈમેઇલ કામગીર�ઓને સંચા�લત કરવા�ુ ં જ્ઞાન ધરાવતો, િનયિમતપણે
�ટરનેટનો ઉપયોગકતાર્ �ં.

•

મા�ું ઈમેઇલ આઇડ�* ................................................ છે . આની રચના મારાં દ્વારા કરવામાં આવી છે અને
અન્ય કોઇના દ્વારા ન�હ�.

•

�ુ ં ��ુ ં �ં ક� આ �હ�રાત પત્રક �ગ્રે�માં અથવા તો �ુ ં �ણતો હો� તેવી અન્ય ભાષામાં જ હો�ુ ં જોઇએ.

•

�ુ ં ��ુ ં �ં ક� સભ્ય દ્વારા બાઉન્સ મેલ નૉ�ટ�ફક� શનની અ-પ્રા�પ્ત કૉન્ટ્રાક્ટ નોટની ડ��લવર� ઉપરોક્ત ઈમેઇલ
આઇડ� પર પ�રણમશે.

ઉપરોક્ત ડ�ક્લેર�શન અને પ�રિશષ્ટમાં આપવામાં આવેલ ઈસીએન પરની માગર્દિશ�કાઓ મારાં દ્વારા
વાંચવામાં અને સમજવામાં આવી છે . �ુ ં ભૌિતક કરાર ન�ધ સાથેના િવતરણમાં સામેલ જોખમો �ગે ��ુ ં �ં,
અને આ સાથે તે �ગેની � ૂર� જવાબદાર� લ� �ં.
*(ઈમેઇલ આઇડ� ગ્રાહકના પોતાના સ્વહસ્તાક્ષરમાં લખવામાં આવ્યો હોય તે જ�ર� છે .)
ગ્રાહક�ુ ં નામ: ..................................................................................
અનન્ય ગ્રાહક કોડ: ............................................................................
પીએએન: .........................................................................................
સરના�ુ:ં ...........................................................................................
ગ્રાહકની સહ�
તાર�ખ:
સ્થળ:
ગ્રાહકની સહ�ની ખરાઈ કરનાર:
સભ્યના િન�ુક્ત અિધકાર��ુ ં નામ
સહ�

