
అనుబంధం – 4 

స్టా క్ బరో కర్ల, సబ్-బరో కర్ల మరియు కలయంట్ల  హకకులక మరియు బాధయతలక 
SEBI మరియు స్టా క్ ఎక్స్ఛంజ్ లక ప్రోస ర్యబ్ చేసరనట్లల గట 

1. ఎక్స్ఛేంజ్ లు/సెక్యూరిటసీ్ అేండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బొ ర్డు  ఆఫ్ ఇేండియా (SEBI) నిబేంధనలు, బ ైలాస్ మరియు రెగ్ుూలేషనలు  మరియు 
ఎప్పటిక్ప్పపడు దాని క్ ేంద జారీచేసిన సర్డయులర్/నోటీసలలలు  నిర్వచేంచనటలు గా ఎక్స్ఛేంజిలలు  లావాదేవీలక్ు అడిిట్ చేయబడిన 
సెక్యూరిటీలు/క్ాేంటరాక్ుు లు/ఇతర్ వాటిలలు  క్ుయేంట్ పెటలు బడిపెటరు లి/టరడాిేంగ్ చేయాలి. 

 

2. ఎక్స్ఛేంజ్ నిబేంధనలు, బ లైాస్ మరియు రెగ్ుూలేషనలు  మరియు దాని క్ ేంద జారీచేసిన సర్డయులర్/నోటీసలలు మరియు SEBI నియమ 
నిబేంధనలు మరియు ఎప్పటిక్ప్పపడు అమలులల ఉనన ప్భాుతవ అధిక్ార్డల యొక్య సేంబేంధిత నోటిఫిక్సషను క్ు స్ాు క్ బరా క్ర్, సబ్ బరా క్ర్ 
మరియు క్ుయేంట్ క్టలు బడివపేండాలి. 

 

3. సెక్యూరిటిలలు  లావాదేవీలు నిర్వహ ేంచేేందలక్ు మరియు/లేదా క్ాేంటరాక్ుు ల డెరివేటివ్ లలు  స్ాు క్ బరా క్ర్ స్ామరాయ ునిన క్ుయేంట్ 
సేంతృపిిప్ర్చాలి మరియు స్ాు క్ బరా క్ర్ దావరా ఆర్ుర్ునల అమలుప్ర్చలక్ోవాలనలక్ోవాలి మరియు స్ాు క్ బరా క్ర్ దావరా ఆర్ుర్ునల అమలుచేస ే
ముేందల స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  గ్ల స్ామర్యుేంపెై క్ుయేంట్ ఎప్పటిక్ప్పపడు సేంతృపిి  చెేందలతూనే ఉేండాలి. 

 

4. క్ుయేంట్ యొక్య సచ్ఛీలత మరియు ఆరియక్ ప్రిప్పష్ిు  గ్ురిేంచ మరియు ఇవవబడే సరీవసలలక్ు సేంబేంధిేంచన పెటలు బడి లక్ష్యూలనల స్ాు క్ 
బరా క్ర్ సేంతృపిిప్ర్డసతి నే ఉేండాలి. 

 

5. స్ాు క్ బరా క్ర్ చర్ూలు తీసలక్ునే ఏవ ైనా ప్రిమితులు, బరధూత మరియు స్ామర్యుేంతో సహా, చేయవలసిన వాూపారానిక్  స్ాు క్ బరా క్ర్ బరధూత 
యొక్య ఖచీతమ ైన సవభరవేం క్ుయేంట్ క్  తెలియజెసేేందలక్ు స్ాు క్ బరా క్ర్ చర్ూలు తీసలక్ోవాలి. 

 

6. సబ్-బరా క్ర్ అవసర్మ ైన సహాయేం ఇవావలి మరియు క్ుయేంటు తో జరిపే లావాదేవీలనినటిలలనత స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  సహక్రిేంచాలి. 

కలయంట్ సమాచార్ం 

7. స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  అవసర్మ ైనటలు గా క్ుయేంట్ ఇలాేంటి వివరాలనినటినీ సపో రిుేంగ్ వివరాలతో ‘అక్ ేంట్ ని తెరిచే ఫార్ేం’లల సమరిపేంచడానిన 
స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI తప్పనిసరి చేశాయ. 

 

8.  అక్ ేంట్ ని తెరిచే డాక్ుూమ ేంట్ లలు ని తప్పనిసరి నిబేంధనలనినటినీ క్ుయేంట్ తెలుసలక్ోవాలి. క్ుయేంట్ అేంగీక్రిేంచన నియమ నిబేంధనల 
ప్కా్ార్ేం, స్ాు క్ బరా క్ర్ తెలియజససిన అదనప్ప క్ాు జులు లేదా డాక్ుూమ ేంట్ లు ఏవీ తప్పనిసరి క్ాదల. 

 

9. క్ుయేంట్ స్ామర్యుేం పెై మ టీరియల్ బేరిేంగ్ ఉేండే పిటిషన్ ని/దివాళా పిటిషన్ ని లేదా ఏదెైనా లిటిగసషన్ ని ప్రిషయరిేంచన సమాచార్ేంతో 
సహా, అక్ ేంట్ ఓపెనిేంగ్ సమయేంలల మరియు ఆ తర్డవాత ఇచినటలు గా ‘అక్ ేంట్ ని తెరిచే ఫార్ేం’ లలని సమాచార్ేంలల ఏదెైనా మార్డప 
ఉేంటర, క్ుయేంట్ వ ేంటనే రాతప్ూర్వక్ేంగా స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  తెలియజసయాలి. క్ుయేంట్ ఎప్పటిక్ప్పపడు ఆరియక్ సమాచారానిన స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  
ఇవావలి/అప్ డేట్ చేయాలి. 

 

10. అక్ ేంట్ ని తెరిచే ఫార్ేంలల తెలియజససినటలు గా క్ుయేంట్ వివరాలనినటినీ లేదా క్ుయేంట్ క్  సేంబేంధిేంచన  ఏదెైనా ఇతర్ సమాచారానిన 
స్ాా క్ బరా క్ర్ మరియు సబ్-బరా క్ర్ గోప్ూేంగా ఉేంచాలి మరియు ఏదెైనా చటుేం/రెగ్ుూలేటరి అవసరాల ప్కా్ార్ేం క్ావలసినటలు గా మినహా 
వూక్ ి/ అథారిటి ఎవవరికీ్ వాళ్ళు వీటిని వ లు డిేంచక్యడదల. అయతే క్ుయేంట్ నలేంచ అనలమతి ప ేందిన మీదట ఎవరైెనా వూక్ ిక్  లేదా 
అథారిటిక్  తన క్ుయేంట్ గ్ురిేంచన సమాచార్ేం వ లు డిేంచవచలి. 

 

మారిినుల  

 

11. వరిిేంచే పాార్ేంభ మారిిను నల, నిలిపివేస ేమారిిను నల, ప్తాేూక్ మారిిను నల లేదా స్ాు క్ బరా క్ర్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ అవసర్మని ప్రిగ్ణ ేంచన ఇలాేంట ి
ఇతర్ మారిిను నల లేదా క్ుయేంట్ టరడాిేంగ్ చేసే విభరగ్ేం(ల)క్ు వరిిేంచనటలు గా ఎప్పటిక్ప్పపడు SEBI ఆదేశేంచనటలు గా క్ుయేంట్ చెలిుేంచాలి. 
అదనప్ప మారిినలు  (ఎక్స్ఛేంజ్, క్ ుయరిేంగ్, హౌస్/క్ ుయరిేంగ్ క్ారపపరసషన్ లేదా SEBIక్  అవసర్ేం లేక్పో యనప్పటికీ్) తన సవయేం 



మరియు సేంప్ూర్ణ నిర్ణయాధిక్ార్ేం మేర్క్ు సేక్రిేంచడానిక్  స్ాు క్ బరా క్ర్ ని అనలమతిేంచడేం జర్డగ్ుతుేంది మరియు నిరసేశత 
సమయేంలలగా ఇలాేంటి మారిిను నల చెలిుేంచవలసిన బరధూత క్ుయేంట్ క్  ఉేంది. 

 

12. క్ుయేంట్ లు చెలిుేంచే మారిినలు  బక్ాయలనినటినీ ప్ూరిిగా సేంతృపిిప్ర్చాలని లేదనే విషయేం క్ుయేంట్ అర్యేంచేసలక్ోవాలి. నిలక్డగా 
పెయడ్ మారిినలు  ఉననప్పటికీ్, క్ుయేంట్, టరడా్ సెటిల్ిేంట్ రోజున, క్ాేంటరాక్ుు  నిరసేశేంచనటలు గా/క్ావలసినటలు గా ఇలాేంటి మొతాి లనల 
మరిేంతగా చెలిుేంచవలసిన (లేదా ప ేందడానిక్  హక్ుయ) బరధూత లేదనే విషయేం క్ుయేంట్  అర్యేంచేసలక్ోవాలి. 

 

లావటదేవీలక మరియు పరిష్టురటలక   
 

13. క్ుయేంట్ మరియు స్ాు క్ బరా క్ర్ మధూ ప్ర్సపర్ేం అేంగీక్ార్యోగ్ూమ ైన విధేంగా లేదా ర్ూప్ేంలల, లేదా రాతప్ూర్వక్ేంగా 
సెక్యూరిటి/డెరివేటివ్్ క్ాేంటరాక్ుు నల క్ొనడానిక్  లేదా విక్రయేంచడానిక్  క్ుయేంట్ ఏదెైనా ఆర్ుర్డ ఇవావలి. క్ుయేంట్ క్  క్సటరయేంచన ప్ాతేూక్ 
క్ుయేంట్ క్ోడ్ లల మాతమాే, క్ుయేంట్ యొక్య టరడా్ ల అర్ుర్ునల స్ాా క్ బరా క్ర్ పెటరు లి మరియు అమలుచేయాలి. 

 

14. టరడాిేంగ్/సెటిల్ిేంట్ చక్రా లు, డెలివరి/పేమ ేంట్ ష్ెడతూళ్ళు, ఎప్పటిక్ప్పపడు వాటిలలు   ఏవ ైనా మార్డపలు గ్ురిేంచ క్ుయేంట్ క్  స్ాు క్ బరా క్ర్ 
చెపాపలి. టరడాిేంగ్ అమలుజరిగిన సేంబేంధిత స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్య ఇలాేంటి ష్ెడతూళ్ునల/ప్కా్ రయలనల అమలుప్ర్చవలసని బరధూత 
క్ుయేంట్ క్  ఉేంది. 

 

15. క్ుయేంట్ డిపాజిట్ చేసిన డబుు/సెక్యూరిటిలనల తన అక్ ేంట్ క్  లేదా మరపక్ ఎవరైెనా క్ుయేంట్ అక్ ేంట్ క్  దతర్ేంగా వేరస అక్ ేంట్ లల 
పెటరులా స్ాు క్ బరా క్ర్ చతడాలి మరియు స్ాు క్ బరా క్ర్ ఈ స్ ముినల తన క్ోసేం లేదా మరపక్ క్ుయేంట్ క్ోసేం లేదా SEBI నియమాలు, 
నిబేంధనలు, సర్డయులర్డు , నోటీసలలు, మార్గదర్శక్ాలు మరియు/లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ నియమాలు, నిబేంధనలు, బ ైలాస్, సర్డయులర్డు  
మరియు నోటీసలలలు  పేరపయనన ఉదేేశాలక్ు క్ాక్ుేండా ఇతర్ ఉదేేశాలక్ు ఉప్యోగిేంచక్యడదల. 

 

16. ఎక్స్ఛేంజ్(లు) తమేంతట తాముగా టరడా్(ల)నల ర్దలే చేసిన చోట, క్ుయేంట్ తర్ఫపన చేసిన టరడా్/లతో సహా ఇలాేంటి  టరడా్ లనీన 
ర్దేయపో తాయ, క్ుయేంట్(ల)తో సేంబేంధిత క్ాేంటరాక్ుు (ల)నల ర్దలే చేసేేందలక్ు స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  హక్ుయ ఉేంది. 

 

17. ఎక్స్ఛేంజ్ లల నిర్వహ ేంచన లావాదేవీలు ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియమాలు, బ లైాస్ మరియు నిబేంధనలు మరియు వాటి క్ ేంద జారీచేసిన 
సర్డయులర్డు /నోటీసలలక్ు లలబడి ఉేంటరయ మరియు ఇలాేంటి టరడా్ క్  సేంబేంధేం ఉనన పారీులనీన ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియమాలు, బ ైలాస్ 
మరియు నిబేంధనలు మరియు వాటి క్ ేంద జారీసేసిన సర్డయులర్డు /నోటీసలల ప ా విజను నల అమలుచేసే ఉదేే శేంతో టరడాిేంగ్ జరిగిన ఎక్స్ఛేంజ్ 
బ ైలాస్ మరియు నిబేంధనలు తెలియజససిన క్ోర్డు క్ు సమరిపేంచాలి. 

 

బరో కరసజ్ 

 

18. క్ుయేంట్ స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  బరా క్రసజి మరియు ఎప్పటిక్ప్పపడు అమలులల ఉనన మరియు క్ుయేంట్ అక్ ేంట్ క్  వరిిేంచే, క్ుయేంట్ క్  స్ాు క్ 
బరా క్ర్ అేందిేంచన లావాదేవీలక్ు మరియు సరీవసలలక్ు విధిేంచబడే చటుబధ్య  సలేంక్ాలు చెలిుేంచాలి. సేంబేంధిత స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల 
నియమాలు, నిబేంధనలు మరియు బ ైలాస్ మరియు SEBI నియమ నిబేంధనల ప్కా్ార్ేం అనలమతిేంచదగిన గ్రిషఠ  బరా క్రసజిక్  మిేంచ 
ఎక్ుయవ బరా క్రసజిని స్ాు క్ బరా క్ర్ విధిేంచక్యడదల. 

 

లిక్విడేషన్ మరియు అవుట్ ఆఫ్ పొ జిషన్ ముగింపు 
 

19. స్ాు క్ బరా క్ర్ యొక్య ఇతర్ హక్ుయలక్ు భేంగ్ేం క్లగ్క్ుేండా (విషయానిన ప్ేంచాయతీక్  ప్ేంపే హక్ుయతో సహా), మారిిను నల లేదా ఇతర్ 
మొతాి లనల చెలిుేంచని క్ార్ణేంగా, బక్ాయలనల చెలిుేంచని క్ార్ణేంగా క్ుయేంట్ యొక్య ప జిషను నినటినీ లేదా క్ొనినటిని లిక్ వడేట్ 
చేయడానిక్ /ముగిేంచడానిక్ , మరియు ఇలాేంటి లిక్ వడేషన్/ముగిేంప్ప, ఏదెైనా ఉేంటర, వలు  వచిన మొతాి లనల క్ుయేంట్ యొక్య 
అప్పపలు/బరధూతలపెై సర్డే బరటల చేయడానిక్  స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  హక్ుయ ఉేందనే విషయేం క్ుయేంట్ అర్యేంచేసలక్ోవాలి. ఇలాేంట ి
లిక్ వడేషన్/ముగిేంప్ప వలు  వచిన ఏవ ైనా మరియు అనిన నష్ాు లు మరియు ఆరియక్ ఛారిీలు క్ుయేంట్ క్  విధిేంచబడతాయ మరియు 
అతనల వాటిని భరిేంచవల్నల. 
 

20. క్ుయేంట్ మర్ణ సేి  లేదా దివాళా తీసేి  లేదా క్ొనేేందలక్ు లేదా విక్రయేంచేేందలక్ు క్ుయేంట్ ఆర్ుర్డ ఇచిన సెక్యూరిటిలనల అేందిేంచేేందలక్ు 
లేదా బదిలీచేసేేందలక్ు లేదా ప ేందేేందలక్ు లేదా చెలిుేంచేేందలక్ు ఇతర్తాా అశక్ుి డెైతే, క్ుయేంట్ లావాదేవీని స్ాు క్ బరా క్ర్ ముగిేంచవచలి 



మరియు నష్ాు లనల, ఏవ ైనా ఉేంటర, క్ుయేంట్  ఎసేుట్ పెై కె్ుయమ్ చేసలక్ోవచలి. క్ుయేంట్ లేదా అతని నామినీలు, సకె్్సర్డు , వార్సలలు 
మరియు ఎసెైనీ వీటి నలేంచ వచిన ఏదెైనా మిగ్ులునల ప ేందడానిక్  హక్ుయ క్లిగివపేంటరర్డ. నామినీ పేర్డతో ఫేండ్్/సెక్యూరిటిల బదిలీ 
చటుబధ్య  వార్సలనిపెై స్ాు క్ బరా క్ర్ చే చెలుు బరటయయూలా విడుదల అవపతుేందని క్ుయేంట్ గ్మనిేంచాలి. 

 

21. క్ుయేంట్ చెలిుేంప్ప/డెలివరి చేయడేంలల మరియు సేంబేంధిత అేంశాలలు  డిఫాల్ు  గ్ురిేంచన సమాచారానిన స్ాు క్ బరా క్ర్ సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ 
దృష్ిుక్  తీసలకె్ళాులి. ఒక్వేళ్ డిఫాలిుేంగ్ క్ుయేంట్ క్నలక్ క్ారపపరసట్ సేంసా/భరగ్స్ావమూేం/యాజమానూ సేంసా, లేదా ఏదెైనా ఇతర్ క్ృతిామ 
చటుబధ్య  సేంసా అయతే, డెైరెక్ుర్(ల)/భరగ్స్ావమి(ల), ఎవర్డ అయతే వారి పేర్డ(ర్ు)నల స్ాు క్ బరా క్ర్ సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్(ల)క్ు క్యడా 
తెలియజసయాలి. 

 

వివటద పరిష్టుర్ం 

 

22. సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ ల మరియు SEBI వివరాలనల క్ుయేంట్ క్  స్ాు క్ బరా క్ర్ అేందజసయాలి. 
 

23. తన దావరా జరిగిన లావాదేవీలనినటికీ్ సేంబేంధిేంచ క్ుయేంట్ యొక్య ఫిరాూదలలనినటినీ ప్రిషయరిేంచడేంలల మరియు ష్ేర్ు బరూడ్ డెలివరిక్  
గ్ల అభూేంతరాలనల పో గపటుడేంలల, బరూడ్ డెలివరిని సరిదిదేడేంలల స్ాు క్ బరా క్ర్ సహక్రిేంచాలి. 

 

24. డిపాజిటలు , మారిిన్ మనీ, మొదల్ైన వాటిక్  సేంబేంధిేంచన ఏవ ైనా కె్ుయము నల మరియు/లేదా వివాదాలనల టరడాిేంగ్ జరిగిన మరియు 
ఎప్పటిక్ప్పపడు అమలులల ఉనన సర్డయులర్ లు/నోటీసలలు జారీచేయబడని చోట్ ఎక్స్ఛేంజిల నిబేంధనలు, బ ైలాస్ మరియు రెగ్ుూలేషను  
ప్కా్ార్ేం ప్ేంచాయతీక్  క్ుయేంట్ మరియు స్ాు క్ బరా క్ర్ ప్ేంపాలి. 

 

25. స్ాు క్ బరా క్ర్ మరియు క్ుయేంట్ క్  మధూ క్ుదిరిన లావాదేవీల నలేంచ ఉతపననమ ైన ఏదెైనా ప్ేంచాయతీ ప ా సీడిేంగ్ లనల స్ాు క్ బరా క్ర్ 
వేగ్ేంగా ప్రిషయరిేంచాలి మరియు ఇలాేంటి ప ా సీడిేంగ్్ లల ఇచిన మధూవరిి తీర్డపలనల అమలుచేయవలసని బరధూత అతనిపెై ఉేంది. 

 

26. క్ుయేంట్/స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  సేంబేంధిేంచన ఏదెైనా వివాదేం ప్రిష్ాయరానిక్  అధీక్ృత ప్తాినిధి జారీచేసిన నిరసేశనలనల సదర్డ క్ుయేంట్/స్ాు క్ 
బరా క్ర్ తర్ఫపన వూవహరిేంచడానిక్  సదర్డ ప్తాినిధిక్  అధీక్ృతేం ఇచేి లేఖ ఆధార్ేంగా క్ుయేంట్/స్ాు క్ బరా క్ర్ క్టలు బడివపేండవలస ి
ఉేంటలేందనే విషయేం క్ుయేంట్/స్ాు క్ బరా క్ర్ అర్యేంచేసలక్ోవాలి. 

 

సంబంధాన్ని తెగతెంపులక చేసుక్ోవడం 

 

27.  స్ాు క్ బరా క్ర్ డిఫాల్ు  క్ావడేం, రాజీనామా చేయడేం లేదా బహ షయరిేంచబడటేం లేదా సరిుఫికె్ట్ ని బర ర్డు  ర్దలే చేయడేం లాేంటి క్ార్ణాలతో 
సభూతవేం ఆపేయడేంతో సహా స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ మ ేంబర్ గా స్ాు క్ బరా క్ర్ లేక్ుేండా పో తే, స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  మరియు క్ుయేంట్ క్  మధూ సేంబేంధేం 
తెగిపో తుేంది. 
 

28. ఎదలటి ప్క్ష్యలక్ు ఒక్ న లక్ు తగ్గక్ుేండా రాతప్ూర్వక్ేంగా నోటీసల ఇచిన తర్డవాత, ఎదలటి ప్క్ష్యనిక్  క్ార్ణాలు ఏమీ ఇవవక్ుేండానే తమ 
మధూ సేంబేంధానిన స్ాు క్ బరా క్ర్, సబ్-బరా క్ర్ మరియు క్ుయేంట్ తెగ్తెేంప్పలు చేసలక్ోవచలి. ఇలా తెగ్తెేంప్పలు చేసలక్ోవడేంతో నిమితిేం 
లేక్ుేండా, ఈ సేంబేంధానిన తెగ్తెేంప్పలు చేసలక్ోవడానిక్  ముేందల జరిగిన లావాదేవీలక్ు సేంబేంధిేంచ లేదా వాటి వలు  ఉతపననమయయూ 
అనిన హక్ుయలు, బరధూతలు మరియు ఉతిర్దాయతావలు సేంబేంధిత ప్క్ష్యలపెై లేదా అతని యొక్య సేంబేంధిత వార్సలలు,  ఎగిిక్యూటర్డు , 
అడిినిసేు టేర్డు , చటుబధ్య  ప్తాినిధలలు లేదా వార్సలలపెై, ఎవర్డ అయతే వార్డ, ఉేంటరయ మరియు క్టలు బడివపేండాలి. 

 

29.   ఒక్వేళ్ సబ్-బరా క్ర్ చనిపో తే/ దివాళాతీసేి  లేదా బర ర్డు తో అతని రిజిసేు షేన్ ని ర్దలే చేసలక్ుేంటర లేదా/స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ క్నలక్ సబ్-బరా క్ర్ 
గ్ురిిేంప్పనల ఉప్సేంహరిసేి  మరియు/లేదా ఏ క్ార్ణేంతోన ైనా స్ాు క్ బరా క్ర్ క్నలక్ సబ్-బరా క్ర్ తో ఒప్పేందానిన ర్దలే చేసలక్ుేంట,ె ఈ విషయేం 
క్ుయేంట్ క్  తెలియజసయబడుతుేంది మరియు క్ుయేంట్ ని స్ాు క్ బరా క్ర్ యొక్య ప్తాూక్ష క్ుయేంట్ గా ప్రిగ్ణ ేంచడేం జర్డగ్ుతుేంది మరియు 
స్ాు క్ బరా క్ర్, సబ్-బరా క్ర్ మరియు క్ుయేంట్ క్  సేంబేంధిేంచన ‘హక్ుయలు మరియు బరధూతలు’ లలని క్ాు జులనీన యథాతథేంగా 
క్ొనస్ాగ్ుతాయ, క్నీసేం ఒక్ న లక్ు తగ్గక్ుేండా రాతప్ూర్వక్ నోటీసల ఇవవడేం దావరా తమ సేంబేంధానిన ర్దలే చేసలక్ుేంటలననటలు గా స్ాు క్ 
బరా క్ర్ క్  క్ుయేంట్ తెలియజససేి  తప్ప. 

 

అదనపు హకకులక మరియు బాధయతలక 
 



30. డివిడెేండు  విషయేంలల క్ుయేంట్ క్  గ్ల హక్ుయలు, దాని దావరా చేసిన లావాదేవేలక్ు సేంబేంధిేంచ రైెట్్ లేదా బర నస్ ష్ేర్ుక్ు సేంబేంధిేంచ 
క్ుయేంట్ క్  తగిన ర్క్షణ ఉేండేలా స్ాు క్ బరా క్ర్ చతడాలి మరియు సెక్యూరిటిలలు  లావాదేవీలు నిర్వహ ేంచన క్ుయేంట్ ప్యాోజనాలక్ు భేంగ్ేం 
క్లిగిేంచే దేనినీ చేయక్యడదల. 
 

31. SEBI మరియు టరడాిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియమాలు, నిబేంధనలు, బ ైలాస్, సర్డయులర్డు , నోటీసలలు మరియు 
మార్గదర్శక్ాలు ప్కా్ార్ేం ఎప్పటిక్ప్పపడు స్ాు క్ బరా క్ర్ మరియు క్ుయేంట్ క్యరపిని అక్ ేంటు నల ప్రిషయరిేంచలక్ోవాలి. 

 

32. చేసిన టరడాిేంగ్ులక్ు స్ాు క్ బరా క్ర్ తన క్ానిటిటయూయ ేంట్ లక్ు క్ాేంటరాక్ుు  నోట్ జారీచేయాలి. ఎక్స్ఛేంజ్ ఎప్పటిక్ప్పపడు పిాస ర్యబ్ చేసని 
ఫారాిట్ లల, ఆర్ుర్డ నేంబర్డ, టరడా్ నేంబర్డ, టరడా్ సమయేం, టరడా్ ప్రిమాణేం, డెరివేటివ్్ క్ాేంటరాక్ుు  వివరాలు, క్ుయేంట్ క్ోడ్, బరా క్రసజి, 
విధిేంచబడిన అనిన ఛారిీల వివరాలు మరియు అవసర్మ ైన విధేంగా ఇతర్ సేంబేంధిత వివరాలనినటితో సహా లావాదేవీలనినటి రిక్ార్డు  
దీనిలల ఉేండాలి మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ నిర్ణయేంచన సమయేంలల మరియు ప్ధ్యతిలల జారీచేయాలి. స్ాు క్ బరా క్ర్ క్ాేంటరాక్ుు  నోట్్ ని 
ఇన వసుర్ుక్ు టరడాిేంగ్ చేసిన ఒక్ ప్ని దినేం లలప్ల హార్ు క్ాపీలల లేదా డిజిటల్ సేంతక్ేం ఉప్యోగిేంచ  ఎలక్ాుా నిక్ ర్ూప్ేంలల ప్ేంపాలి. 

 

33.  క్ుయేంట్ వేరస విధేంగా తెలియజససేి  తప్ప టరడాిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ నలేంచ మరియు టరడాిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ 
పిాస ర్యబ్ చేసిన నియమ నిబేంధనలక్ు లలబడి పేఅవపట్ అేందినప్పటి నలేంచ ఒక్ ప్ని దినేం లలప్ల క్ుయేంట్ క్  స్ాు క్ బరా క్ర్ తన ఫేండ్్ 
నలేంచ లేదా సెక్యూరిటీల డెలివరి నలేంచ, ఏదెైతే అది, డబుు చెలిుేంచాలి. 

 

34. టరడాిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ నిరసేశేంచన సమయేం లలగా ఫారాిటలు  మరియు క్ాలేంలల తన క్ుయేంటు లల ప్తాి ఒక్యరిక్  సేంబేంధిేంచ 
ఫేండ్్ మరియు సెక్యూరిటలీు రెేండిటికీ్ ప్ూరిి ‘అక్ ేంటు  సేుటెిేంట్’ని స్ాు క్ బరా క్ర్ ప్ేంపాలి. టరడాిేంగ్ జరిగిన చోట సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ 
ఎప్పటిక్ప్పపడు నిరసేశేంచన సమయేంలలగా సేుటెిేంటలు  ఏవ నైా దోష్ాలనల స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  అేందినప్పటి నలేంచ క్ుయేంట్ నివేదిేంచాలని క్యడా 
సేుటెిేంట్ తెలియజసయాలి. 

 

35. స్ాు క్ బరా క్ర్ డెైలీ మారిిన్ సేుటెిేంటు నల క్ుయేంట్ క్  ప్ేంపాలి. డెైలీ మారిిన్ సేుటెిేంటలు , ఇేంటర్-ఆలియా, డిపాజిట్ చసేిన క్ొలేు టర్ల్ వివరాలు, 
వినియోగిేంచలక్ునన క్ొలేు టర్ల్ మరియు క్ొలేు టర్ల్ సేుటస్ ని (అేందలబరటలలల ఉనన బరూల్న్్/క్ుయేంట్ నలేంచ రావలసినవి) నగ్దల, 
ఫిక్్ డ్ డిపాజిట్ ర్సీదలలు (FDR లు), బరూేంక్ు గాూర్ేంటీ మరియు సెక్యూరిటిల వారీగా వివరాలతో ఇవావలి. 

 

36. స్ాు క్ బరా క్ర్ తో  ఒప్పేందేం చేసలక్ునేేందలక్ు మరియు అధీక్ృతేం ఇచేిేందలక్ు క్ావలసిన నాూయప్ర్మ ైన స్ామర్యుేం ఉేందని క్ుయేంట్ 
నిరాయ రిేంచలక్ోవాలి మరియు దాని క్ ేంద గ్ల బరధూతలు మరియు వాగాే నాలనల న ర్వేర్ిగ్ల స్ామర్యుేం ఉేండాలి. క్ుయేంట్ జరిపే 
లావాదేవీలనినటినీ అమలుప్రిచేలా చతసేేందలక్ు క్ావలసిన చర్ూలనినటినీ ఇలాేంటి లావాదేవీని నిర్వహ ేంచడానిక్  ముేందల 
ప్ూరిిచేయాలి. 

 

ఎలక్టాా న్నక్ క్టంట్ాో కకా  నోట్్ (ECN) 
 

37. ఒక్వేళ్ క్ుయేంట్ క్నలక్ క్ాేంటరాక్ుు  నోట్ ని ఎలక్ాుా నిక్ ర్ూప్ేంలల ప ేందాలనలక్ుేంటర, అతనల స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  తగిన ఈ-మ యల్ ఐడి ఇవావలి. 
ఈమ యల్-ఐడిలల ఏదెైనా మార్డప ఉేంటర స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  క్ుయేంట్ తెలియజసయాలి. ఒక్వేళ్ క్ుయేంట్ క్నలక్  ఇేంటరెనట్ టరడాిేంగ్ ని 
ఎేంచలక్ుేంటర, ఈమ యల్ ఐడిని మార్ివలసిేందిగా చేసే అభూర్యననల క్ుయేంట్ క్  నిరేిషుమ ైన యూజర్  ఐడి మరియు పాస్ వర్ు దావరా 
సలర్కి్ష్తమ ైన ప్వాేశ మార్గేం దావరా చేయాలి. 
 

38. ఈ-మ యల్ దావరా ప్ేంపే ECN అనినటిపెై డిజిటల్ సేంతక్ేం చేసి,  ఎని ర్ప్ు  చేసి, టరేంప్ర్ చేయలేని ర్ూప్ేంలల మరియు ఐటి చటుేం, 2000 

లలని నిబేంధనలక్ు అనలగ్ుణేంగా స్ాు క్ బరా క్ర్ ప్ేంపాలి.  ఒక్వేళ్,  ECN ని క్నలక్ ఎటరచెిేంట్ గా ఈ-మ యల్ దావరా ప్ేంపితే, ఎటరచ్ 
చేసిన ఫెైలుక్ు డిజిటల్ సేంతక్ేం, ఎని ర్ప్ు  చేసి మరియు  టరేంప్ర్ చేయడేం వీలుక్ాని ర్ూప్ేంలల ప్ేంపాలి.   

 

39. మ యల్ బౌన్్ అయనటలు  స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  నోటిఫిక్సషన్ అేందక్పో తే, క్ుయేంట్ యొక్య ఈ-మ యల్ ఐడిక్  క్ాేంటరాక్ుు  నోట్ అేందినటలు గా 
ప్రిగ్ణ ేంచబడుతుేందని క్ుయేంట్ గ్మనిేంచాలి. 

 

40. ECN ని మరియు ఈ-మ యల్ యొక్య ఎక్ానల్డెి మేంట్ ని ఐటి చటుేం, 2000లలని నిబేంధనలక్ు అనలగ్ుణేంగా   ఎక్స్ఛేంజ్ పిాస ర్యబ్ 
చేసిన ప్ధ్యతిలల మరియు ఎప్పటిక్ప్పపడు SEBI/స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ లు జారీచేసే నియమాలు/నిబేంధనలు/సర్డయులర్డు /మార్గదర్శక్ాల 
ప్కా్ార్ేం స్ాఫ్టు  మరియు నాన్-టరేంప్ర్బుల్ ర్ూప్ేంలల స్ాు క్ బరా క్ర్  అటిుపెటలు క్ోవాలి. డెలివిరి ధృవీక్ర్ణ, అేంటర క్ాేంటరాక్ుు  నోట్్ ని ప్ేంపే 



సమయేంలల సిసుమ్ లల ర్ూప ేందిేంచన లాగ్ రిపో ర్డు నల SEBI/స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ లు నిబేంధనల క్ ేంద తెలియజససిన క్ాలేం పాటల స్ాు క్ 
బరా క్ర్ నిర్వహ ేంచాలి.  క్ుయేంట్ క్  డెలివర్ క్ాని/తిర్సయరిేంచబడిన లేదా బౌన్్ అయన  ఈ-మ యల్్ యొక్య క్ాేంటరాక్ుు  నోట్్ వివరాలు 
లాగ్ రిపో ర్డు లల ఉేంటరయ. తాము ప్ేంపిన మ యల్్ బౌన్్ అయన విషయేం తెలియజససే నోటిఫిక్సషన్ ర్సీదలనల SEBI/స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల 
నిబేంధనలు తెలియజససినేంత క్ాలేం  అటిుపెటరు ేందలక్ు స్ాు క్ బరా క్ర్ స్ాధూమ ైననిన చర్ూలు తీసలక్ోవాలి. 

 

41.   ఎలక్ాుా నిక్ ర్ూప్ేంలల క్ాేంటరాక్ు నోట్్ ని అేందలక్ోవడేం ఎేంచలక్ొని క్ుయేంటు క్ు భౌతిక్ ర్ూప్ేంలల స్ాు క్ బరా క్ర్ క్ాేంటరాక్ుు  నోట్్ ప్ేంప్పతూనే 
ఉేండాలి. క్ుయేంట్ క్  ECN లనల డలెివర్ చేయక్పో తే లేదా క్ుయేంట్ ఈ-మ యల్ ఐడి తిర్సయరిేంచన చోట (మ యల్్ బౌన్్ క్ావడేం), 
SEBI/స్ాఠ క్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల నిబేంధనల క్ ేంద ఎప్పటిక్ప్పపడు తెలియజససే సమయేం లలగా క్ుయేంట్ క్  భౌతిక్ క్ాేంటరాక్ుు  నోట్ ని స్ాు క్ బరా క్ర్ 
ప్ేంపాలి మరియు ఇలా భౌతిక్ క్ాేంటరాక్ుు  నోట్్ ని ప్ేంపినటలు గా ధృవీక్ర్ణనల అటిుపెటలు క్ోవాలి. 

 

42. క్ుయేంట్ క్  ECN ల యొక్య ఈ-మ యల్ క్మూూనిక్సషన్ క్  అదనేంగా, అతనల ఇచిన వ బ ై్టలు , ఏదెైనా ఉేంటర, ECN ని స్ాు క్ బరా క్ర్ 
ఏక్క్ాలేంలల సలర్కి్ష్తమ ైన విధానేంలల ప్చాలరిేంచాలి మరియు ఇేందలక్ోసేం, క్ాేంటరాక్ుు  నోట్ ని ఎలక్ాుా నిక్ గా సేవ్ చేసలక్ునే మరియు/లేదా 
దీని పిాేంట్ అవపట్ తీసలక్ునే ఆప్షన్ తో, క్ుయేంట్ క్  ప్తాేూక్ యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్ వర్ు క్సటరయేంచాలి. 

 

చటా్ం మరియు అధిక్టర్ పరిధి 

 

43.  ఈ డాక్ుూమ ేంటలు  ప ేందలప్ర్చన నిరేిషుమ ైన హక్ుయలక్ు అదనేంగా, టరడాిేంగ్ చేయాలని క్ుయేంట్ ఎేంచలక్ునన  ఎక్స్ఛేంజ్ ల యొక్య 
నియమాలు, బ ైలాస్ మరియు నిబేంధనల క్ ేంద మరియు దీని క్ ేంద జారీచేసిన సర్డయులర్డు /నోటీసలలు లేదా SEBI నియమ 
నిబేంధనల క్ ేంద క్ుయేంట్ క్  లేదా స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  గ్ల ఏవ ైనా  ఇతర్ హక్ుయలనల వినియోగిేంచలక్ునేేందలక్ు స్ాు క్ బరా క్ర్ క్ , సబ్-బరా క్ర్ క్  
మరియు క్ుయేంట్ క్  హక్ుయ ఉేంటలేంది. 
 

44.  ఈ డాక్ుూమ ేంటలు ని నిబేంధనలు ఎలు ప్పపడత ప్భాుతవ నోటిఫిక్సషను క్ు, ఏవ నైా నియమాలక్ు, నిబేంధనలక్ు, మార్గదర్శక్ాలక్ు మరియు 
SEBI జారీచేసిన సర్డయులర్డు /నోటీసలలు మరియు టరడాిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల యొక్య ఎప్పటిక్ప్పపడు  అమలులల 
ఉేండే నియమాలు, నిబేంధనలు మరియు బ ైలాస్ క్  లలబడి ఉేంటరయ. 

 

45.  ఆరిుటరషాన్ మరియు క్ని్లియయషన్ చటుేం, 1996 క్ ేంద మధూవరిి(లు) ఇచిన ఏదెైనా తీర్డపక్ు స్ాు క్ బరా క్ర్ మరియు క్ుయేంట్ 
క్టలు బడివపేండాలి. అయతే, మధూవరిి తీర్డపతో ఉభయ ప్క్ష్యలు సేంతృపిిచెేందక్పో తే, స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల లలప్ల అపీపలు చేసలక్ున ే 
ఏరాపటల క్యడా ఉేంది.  

 

46. సేందరోోచతేంగా  ఇతర్తాా అవసర్మ ైతే తప్ప, ఈ డాక్ుూమ ేంటలలల ఉప్యోగిేంచనప్పటికీ్  ఇక్యడ నిర్వచేంచని ప్దాలు మరియు 
వూకిీ్క్ర్ణలక్ు ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI యొక్య నియమాలు, బ ైలాస్ మరియు నిబేంధనలు మరియు వాటి క్ ేంద జారీచేసిన 
సర్డయులర్డు /నోటీసలలలు  ఇచిన  అదే అర్యేం క్లిగివపేంటరయ. 

 

47. స్ాు క్ బరా క్ర్ చేరిిన ఏవ ైనా అదనప్ప సవఛ్ీేంద క్ాు జులు/డాక్ుూమ ేంటల ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI యొక్య  నియమాలు/ 

నిబేంధనలు/నోటీసలలు/సర్డయులర్ుక్ు విర్డధ్యేంగా ఉేండక్యడదల. ఇలాేంటి సవఛ్ీేంద క్ాు జులు/డాక్ుూమ ేంట్(ల)లల ఏవ ైనా మార్డపలనల 
15 రోజుల నోటీసల ఇచిన తర్డవాత మాతమాే చేయాలి. ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI తెలియజససిన హక్ుయలు మరియు బరధూతలలు  ఏవ ైనా 
మార్డపలనల క్యడా క్ుయేంటు  దృష్ిుక్  తీసలక్ురావాలి. 
 

48.  ఇక్యడ ఇవవబడిన హక్ుయలు మరియు బరధూతలనల SEBI నియమ నిబేంధనలలు   లేదా టరడాిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల 
యొక్య బ ైలాస్, నియమ నిబేంధనలలు  మార్డప క్ార్ణేంగా చేసేి , ఈ డాక్ుూమ ేంటలలల పేరపయనన ప్క్ష్యల యొక్య హక్ుయలు మరియు 
బరధూతల మార్డపలలు  ఇక్యడ ఇలాేంటి మార్డపలనల నమోదల చేసినటలు గా భరవిేంచబడుతుేంది. 

 

కలయంట్ క్వ స్టా క్ బరో కర్ అందించే ఇంట్రనిట్ మరియు వ ైరనలస్ ట్ెక్టిలజీ ఆధారిత ట్రోడ ంగ్ సదుపటయం (‘హకకులక మరియు 
బాధయతలక’ డాకకయమ ంట్(ల)లో పే్రకుని క్టల జులన్ని వరిిస్టి య.  ఇంక్ట, ఇకుడ పే్రకుని క్టల జులక కూడా వరిిస్టి య). 
 

1. వ ైరెుస్ టెక్ానలజీని ఉప్యోగిేంచడేం దావరా ఇేంటరెనట్ ఆధారిత టరడాిేంగ్ (IBT) మరియు సెక్యూరిటిస్ టరడాిేంగ్ అేందిేంచేేందలక్ు స్ాు క్ బరా క్ర్ 
అర్డు లవపతార్డ, దీనిలల ఇేంటరెనట్ ప ా టలక్ాల్ ని (IP) ఉప్యోగిేంచే మొబ ైల్ ఫో న్, డేటర క్ార్డు తో లాూప్ టరప్ లాేంటి స్ాధనాలనల 



ఉప్యోగిేంచడేం ఉేంటలేంది. ఎప్పటిక్ప్పపడు SEBI మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ లు తెలియజససినటలు గా వ ైరెుస్ టెక్ానలజిని ఉప్యోగిేంచ 
ఇేంటరెనట్ ఆధారిత టరడాిేంగ్/సెక్యూరిటిస్ అనినటినీ స్ాు క్ బరా క్ర్ పాటిేంచాలి. 
 

2. క్ుయేంట్ క్నలక్ సెక్యూరిటిస్ోు  పెటలు బడి పెటరు లనలక్ుేంటర/ టరడాిేంగ్ చేయాలనలక్ుేంటర, దీని క్ోసేం క్ుయేంట్ ఇేంటరెనట్ ఆధారిత టరడాిేంగ్ 
సదలపాయేం లేదా వ ైరెుస్ టెక్ానలజిని ఉప్యోగిేంచడేం దావరా సెక్యూరిటిల క్ోసేం సదలపాయేం ఉప్యోగిేంచాలని క్ుయేంట్ క్ోర్డక్ోవచలి. 
స్ాు క్ బరా క్ర్ యొక్య  IBT సరీవసలనల క్ుయేంట్ క్  స్ాు క్ బరా క్ర్ ఇవావలి, మరియు SEBI/ ఎక్స్ఛేంజ్ ల నిబేంధనలక్ు మరియు స్ాు క్ 
బరా క్ర్ యొక్య వ బ్ సెైట్ లల తెలియజససిన నియమ నిబేంధనలక్ు లలబడి మరియు దానిపెై స్ాు క్ బరా క్ర్  ఐబిటి సరీవసలనల క్ుయేంట్ 
ఉప్యోగిేంచలక్ోవాలి,  అవి ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI నిరసేశేంచన నిబేంధనలక్ు అనలగ్ుణేంగా ఉననటు యతే. 

 

3. సెక్యూరిటిల టరడాిేంగ్ తో ముడిప్డివపనన ప్తాేూక్తలు, రిసలయలు, బరధూతలు, ఉతిర్దాయతావలు మరియు లయబిలిటీస్ ని వ ైరెుస్ 
టెక్ానలజీ/ ఇేంటరెనట్/స్ాు ర్ు ఆర్ుర్ మార్గేంలల లేదా ఏదెైనా ఇతర్ టెక్ానలజీ దావరా క్ుయేంట్ దృష్ిుక్  స్ాు క్ బరా క్ర్ తీసలక్ురావాలి. 

 

4. స్ాు క్ బరా క్ర్ యొక్య IBT సిసుమ్ పాార్ేంభ పాసవర్ు  ఇసలి ేందని మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI పిాస ర్యబ్ చేసిన నిబేంధనలలు  
తెలియజససినటలు గా పాసవర్ు పాలసీ ప్కా్ార్ేం పాసవర్ు ఇసలి ేందని క్ుయేంట్ క్  స్ాు క్ బరా క్ర్ తెలియజసయాలి. 

 

5. యూజర్ నేమ్ మరియు పాసవర్ు ని గోప్ూేంగా మరియు భదేాంగా ఉేంచలక్ోవలసిన బరధూత క్ుయేంట్ దే మరియు క్ుయేంట్ యొక్య 
యూజర్ నేమ్ మరియు/లేదా పాసవర్ు ని ఉప్యోగిేంచ స్ాు క్ బరా క్ర్ యొక్య IBT సిసుమ్ దావరా ఎవర్డ ఆర్ుర్డు  పెటిునా మరియు 
లావాదేవీలు నిర్వహ ేంచనా, ఇలా చేయడానిక్  ఆ వూక్ ిక్  అధీక్ృతేం ఇవవబడినా లేదా ఇవవబడక్పో యనా, క్ుయేంట్ బరధూత వహ ేంచాలి. 
ఆర్ుర్డ ఇచిన సిసుమ్ దావరా వ ైరెుస్ టెక్ానలజీ దావరా ఇేంటరెనట్ టరడాిేంగ్/సెక్యూరిటిల టరడాిేంగ్ క్  పాామాణ క్ టెక్ానలజీలు మరియు 
ఖచీతమ ైన సెక్యూరిటి చర్ూలు అవసర్మని క్యడా క్ుయేంట్ తెలుసలక్ోవాలి క్ుయేంట్ మరియు/లేదా అతని అధీక్ృత ప్తాినిధి యొక్య 
పాసవర్ు స్ాు క్ బరా క్ర్ ఉదోూగ్ులు మరియు డీలర్ుతో సహా, మూడో వూక్ ి  ఎవవరికీ్ వ లు డిేంచనని క్యడా వాగాే నేం చేయాలి. 

 

6. క్ుయేంట్ క్నలక్ పాసవర్ు మర్చపో తే, స్ాు క్ బరా క్ర్ యొక్య IBT సిసుమ్ లల సెక్యూరిటి లలపాలనల క్నలగపేంటర, తన యూజర్ 
నేమ్/పాసవర్ు/అక్ ేంట్ గ్ుేండా అనధిక్ారిక్ యాకె్్స్ జరిగినటలు /లలపాలు ఉననటలు  క్నలగపేంటర/అనలమానిసేి , ఇలాేంటి అనధిక్ార్ 
ఉప్యోగ్ేం, తేదీ, విధానేం మరియు ఇలాేంటి అనధిక్ారిక్ వాడక్ేం వలు  చోటలచేసలక్ునన లావాదేవీల సేంప్ూర్ణ వివరాలనల క్ుయేంట్ 
వ ేంటనే స్ాు క్ బరా క్ర్ క్  లిఖితప్ూర్వక్ేంగా తెలియజసయాలి. 

 

7. వ ైరెుస్ టెక్ానలజీ దావరా  ఇేంటరెనట్/సెక్యూరిటిల టరడాిేంగ్ క్  ఆర్ుర్డు  పెటరు ేందలక్ు సరీవసలనల ఉప్యోగిేంచలక్ోవడేంతో ముడిప్డివపేండ ే
ప్మాాదాలనల క్ుయేంట్ తెలుసలక్ోవాలి మరియు  అర్యేంచేసలక్ోవాలి మరియు ఏదో  ఒక్ ర్ూప్ేంలల క్ుయేంట్ యూజర్ నేమ్/పాసవర్ు తో 
చేసిన చర్ూలు వేటికైె్నా మరియు అనినటికీ్ క్ుయేంట్ సేంప్ూర్ణేంగా బరధలూలు మరియు బరధూతవహ ేంచాలి. 

 

8. క్ుయేంట్  అభూర్యన మేర్క్ు  ఆర్ుర్/టరడా్ ధృవీక్ర్ణనల  ఈమ యల్ దావరా క్ుయేంట్ క్  స్ాు క్ బరా క్ర్ ప్ేంపాలి.  ఆర్ుర్డ/టరడా్ ధృవీక్ర్ణ వ బ్ 
పో ర్ుల్ లల క్యడా ఇవవబడుతుేందని క్ుయేంట్ తెలుసలక్ోవాలి. ఒక్వేళ్ క్ుయేంట్ క్నలక్ వ ైరెుస్ టెక్ానలజిని ఉప్యోగిేంచ టరడాిేంగ్ చేసలి ేంటర, 
ఆర్ుర్డ/టరడా్ ధృవీక్ర్ణనల క్ుయేంట్ యొక్య స్ాధనేంపెై స్ాు క్ బరా క్ర్ ప్ేంపాలి. 
 

9.  ఇేంటరెనట్ పెై టరడాిేంగ్ చేయడేంలల అనేక్ అనలక్ోని అేంశాలు ఉేంటరయని మరియు హార్ు వేర్, స్ాఫ్టు  వేర్, సిసుమ్్, క్మూూనిక్సషన్ ల్ైన్్, 
పెరిఫెర్ల్్ మొదల్ైనవి అేంతరాయాలు మరియు డిజ్ లొక్సషనలు  క్లిగిస్ాి యని క్ుయేంట్ తెలుసలక్ోవాలి. అేంతరాయేం లేక్ుేండా ఎలు వేళ్లా 
స్ాు క్ బరా క్ర్ యొక్య IBT సరీవసల అేందలతుేందని స్ాు క్ బరా క్ర్ మరియు స్ాు క్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఏ విధేంగానత చెప్పర్డ లేదా వార్ేంటీ ఇవవర్డ. 

 

10. స్ాు క్ బరా క్ర్ యొక్య IBT సిసుమ్ ల్దా సరీవసల లేదా   ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్య సరీవసల లేదా సిసుమ్ ల యొక్య ఏదెైనా ససెపనషన్, 
అేంతరాయేం, లభేంచక్పో వడేం లేదా ప్నిచేయక్పో వడానిక్  లేదా స్ాు క్ బరా క్ర్/ ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియేంతణాలల లేని క్ార్ణేంతో క్ుయేంట్/స్ాు క్ 
బరా క్ర్/ ఏక్స్ఛేంజ్ లల ఏదెైనా లిేంక్ు/సిసుమ్ వ ైఫలూేం క్ార్ణేంగా  ఆర్ుర్డు  అమలు జర్గ్క్పో తే, స్ాు క్ బరా క్ర్ లేదా  ఎక్స్ఛేంజ్ పెై క్ుయేంట్ ఏ 
విధమ ైన కె్ుయమ్ చేయక్యడదల. 



అనుబంధం – 5 

క్యాపిటల్ మార్కెట్ మరి్యు డరిె్వేటివ్స్ సెగకమంటల కు రి్స్ుె వెల్లడ ంపు డాకుామ ంటు 

స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిల యొక్క ఈక్విటీలలో /డెరివేటివ్ సెగ్మేంట్ లలో  టరేడ ేంగ్ పైె ముఖ్యమ ైన సమాచారేం ఈ డాక్యయమ ేంటులల ఉేంటుేంది. స్టా క్ 
ఎక్స్ఛేంజిల యొక్క ఈక్విటీలలో /డెరివేటివ్ సెగ్మేంట్ లలో  టరేడ ేంగ్ క్వ ముేందు ప్టేసెెక్వావ్ క్టన్స్టిటయయయ ేంటోేందరూ ఈ డాక్యయమ ేంటును 
చదవటలి. 

ఈ డ స్్ లోజర్ డాక్యయమ ేంటు యొక్క సేంపూరణత, చాలటేం లేదా ఖ్చ్చితత్ాిన్స్క్వ స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలయ/SEBI స ేంగిల్ గట లేదా జాయేంట్ 
గట మరియు వ్యక్తీక్రణగట లేదా అేంతరగతేంగట గటయరేంటీ ఇవ్ిదు లేదా రిపేజ్ేంటరషన్ ఏమీ చేయదు లేదా టరడే ేంగ్ విభాగటలలో  
ప్టలగగ నడేం వ్లో క్లిగస ఏవ ైనా మ రిటోను స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలయ/SEBI ఎేండార్్ చేయవ్ు లేదా ప్టస్ చేయవ్ు. ఈ సేంక్ష పీ సటా ట్మేంట్ 
రిసుకలన్స్ిటినీ మరియు టరేడ ేంగ్ యొక్క ఇతర ప్టేధానయత అేంాటలను వ లోడ ేంచదు. 

ముడ పడ వ్ుని రిసుకలను దృష్ ాలల ఉేంచుక్ొన్స్, రిసుకక్య మీ ఎక్్్ోజర్ మేరక్య మరియు మీరు పేవేశిసుీ ని సేంబేంధేం 
సిభావటన్స్ి మీరు అరధేం చేసుక్యేంటర మీరు లావటదేవీలయ న్స్రిహ ేంచాలి. 

స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలల రిసుక మారిప్్ త ేండే టరేడ ేంగ్ అయన ఈక్విటీ ష్టరుో , డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లయ లేదా ఇతర పథక్టలలో  టరేడ ేంగ్, 
స్టధారణేంగట పరిమిత వ్నరులయ గల/పరిమిత పెటుా బడ  మరియు/లేదా టరడే ేంగ్ అనుభవ్ేం మరియు రిసుకను తక్యకవ్గట 
తటుా క్యనే వటరిక్వ తగిన చోటు క్టదనే విషయేం మీరు తపెక్యేండా  తె్లయసుక్్వటలి మరియు మ చుిక్్వటలి. మీ  ఆరిధక్ పరిస ితి 
దృష్టటా ా మీక్య ఇలాేంటి టరడే ేంగ్  అనుక్ూలమ ైనదా అనే విషయేం మీరు జాగరతీగట పరిశీలిేంచాలి. మీరు స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలలో  టరేడ ేంగ్ చేస  
పతేిక్ూల పరయవ్స్టనాలయ లేదా నషాేం అనుభవిసటీ , మీరు దీన్స్క్వ పూరిీ బాధయత వ్హ ేంచాలి మరియు దీన్స్క్వ స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలయ/వటటి 
క్వోయరిేంగ్ క్టరపెరసషన్ మరియు/లేదా SEBI ఏ విధేంగటనూ బాధయతవ్హ ేంచవ్ు మరియు ముడ పడ వ్ుని అప్టయాల గురిేంచ్చ 
లేదా ముడ పడ వ్ుని సేంపూరణ రిసుకను సేంబేంధిత స్టా క్ బరే క్ర్ మీక్య వివ్రిేంచక్ూడదన్స్ విజఞప ీ  చేయడేం మీక్య క్యదరదు. 
పరయవ్స్టనాలక్య క్టన్స్టిటయయయేంట్ పూరిీగట బాధయత వ్హ ేంచాలి మరియు  ఆ విషయేంలల క్టేంటాేక్యా  దేన్స్నీ ర్స ేండ్ చేయక్ూడదు. 
స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలలో  టరడే్ అయన డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా ను క్ొనడాన్స్క్వ మరియు/లేదా విక్రయేంచడాన్స్క్వ ఆరడరోను అమలయచేస నపుెడు 
లాభాలక్య గటయరేంటీ ఉేండదన్స్ లేదా నష్టటా లక్య మినహాయేంపు ఉేండదన్స్ క్ూడా మీరు తపెక్యేండా ధృవీక్రిేంచాలి మరియు 
అేంగీక్రిేంచాలి. 

స్టా క్ బరే క్ర్ దాిరట మీరు స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ లలో  జరిపట లావటదేవీలయ స్టా క్ బరే క్ర్ ప్ ేందుపరిచ్చన క్ొన్స్ి లాేంఛనాలను మీరు 
న రవేరిడాన్స్క్వ లలబడ  ఉేంటాయన్స్, నో యువ్ర్ కో్యేంట్ ఫటరేంన్స్ మీరు న్స్ేంపడేం, హక్యకలయ మరియు బాధయతలను, 
చేయవ్లస నవి మరియు చేయక్ూడన్స్వి మొదల ైన వటటిన్స్ మీరు చదవ్డేం ఉేంటాయ మరియు సేంబేంధిత స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల, 
వటటి క్వోయరిేంగ్ క్టరపెరసషన్ యొక్క న్స్యమాలను, బ ైలాస్ న్స్ మరియు న్స్బేంధనలక్య SEBI న్స్రసేశిేంచ్చన మరియు ఎపెటిక్పుెడు 
అమలయలల ఉని మారగదరశక్టలక్య మరియు స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ లయ లేదా దాన్స్ క్వోయరిేంగ్ క్టరపెరసషన్ జారీచేస న మరియు 
ఎపెటిక్పుెడు  అమలయలల ఉని సరుకాలరోక్య లలబడ  ఉేంటాయ. 

స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ లయ  ఎలాేంటి సలహా ఇవ్ివ్ు మరియు ఇచ్చినటుో గట భావిేంచక్ూడదు మరియు స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల యొక్క ఎవ్ర్ైనా 
స్టా క్ బరే క్ర్ త్ో మరియు/లేదా మూడవ్ వ్యక్వీత్ో ఈ డాక్యయమ ేంటులల ఇవ్ిబడ న సమాచారేంపెై  ఆధారపడ   ఏదైెనా వటయప్టర బేంధేం  
ఏరెరచుక్యనే ఎవ్ర్ైనా వ్యక్వీక్వ బాధయతవ్హ ేంచవ్ు.  ఈ డాక్యయమ ేంటులల ఉని సమాచారేం దేన్స్నీ వటయప్టర సలహాగట 
పరిగణ ేంచక్ూడదు. ఇలాేంటి టరేడ ేంగ్ త్ో ముడ పడ వ్ుని రిసుకలను క్షుణణేంగట అరధేంచేసుక్్క్యేండా మరియు సమీక్ష ేంచక్యేండా టరేడ్ 
న్స్ పరిగణనలలక్వ తీసుక్్క్ూడదు. మీక్య ఖ్చ్చితేంగట తె్లియక్ప్్ తే్, మీరు దీన్స్పైె తపెక్యేండా ప్ ే ఫెషనల్ సలహా తీసుక్్వటలి. 

మీరు టరేడ ేంగ్ చేయాలా లేదా మీ క్్సేం టరడే ేంగ్ చేసటేందుక్య ఎవ్రిక్్ైనా అధీక్ృతేం ఇవటిలా అనే విషయేం పరిశీలిేంచేటపుెడు, మీక్య 
ఈ క్వేందివి తె్లిస వ్ుేండాలి లేదా తపెక్యేండా పరిచయేం ఉేండాలి:- 

1. మౌలిక ర్ిస్ుెల్ు: 



 

1.1 అధిక హెచ్ుుతగ్ుు ల్ుండే రి్స్ుె: 
హెచుితగుగ లేంటర స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ లలో  టరడే ేంగ్ క్టరయక్లాపేం క్ొనస్టగసటపుెడు సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్్ క్టేంటాేక్యా  యొక్క ధరలల 
చోటుచేసుక్యనే శక్వీవ్ేంతమ ైన మారుెలను సూచ్చసుీ ేంది. స్టధారణేంగట, సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్్ క్టేంటాేక్యా లల హెచుితగుగ లయ అధిక్ేంగట 
ఉేంటర, దాన్స్ ధరలలో  మారుెలయ ఎక్యకవ్గట ఉేంటాయ. క్వరయాశీల సెక్ూయరిటిలయ/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా ల క్ేంటర తక్యకవ్గట టరేడ ేంగ్ 
అయన సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లలో  మామూలయగట అధిక్ హెచుితగుగ లయ ఉేంటాయ. హెచుితగుగ ల ఫలితేంగట, మీ ఆరడరు 
ప్టక్ష క్ేంగట మాతేమే అమలయచేయబడత్ాయ లేదా అస్లయ అమలయజరగక్ప్్ వ్చుి, లేదా మీ ఆరడరు అమలయజరిగిన ధర ఆఖ్రుగట 
టరడే ేంగ్ అయన ధరక్ేంటర గణనీయేంగట భినిేంగట ఉేండొచుి లేదా ఆ తరువటత గణనీయేంగట మారుె  ఉేండొచుి, దీన్స్వ్లో నోషనల్ 
లేదా అసల ైన నష్టటా లయ క్లగవ్చుి. 

1.2 తకుెవ ద్రవాతవం ఉండే ర్ిస్ుె: 
దవే్యతిేం అేంటర సెక్ూయరిటీల/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లను వేగవ్ేంతేంగట ప్్ టీ ధరలల మరియు తక్యకవ్ ధర వ్యత్ాయసేంత్ో క్ొనడాన్స్క్వ 
మరియు/లేదా విక్రయేంచడాన్స్క్వ మార్కటలో  ప్టలగగ నేవటళ్ళక్య గల స్టమరటధ ాన్స్ి సూచ్చసుీ ేంది. స్టధారణఁగట, మార్కటలో  ఎక్యకవ్ 
సేంఖ్యలల ఆరడరుో  లభిసటీ , దేవ్యతిేం ఎక్యకవ్గట ఉేంటుేంది. దేవ్యతిేం అనేది ముఖ్యమ ైనదిఎేందుక్ేంటర ఎక్యకవ్ దేవ్యతిేంత్ో, 
సెక్ూయరిటిలను/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లను వేగేంగట మరియు అతితక్యకవ్ ధర వ్యత్ాయసేంత్ో క్ొనడేం మరియు/లేదా విక్రయేంచడేం 
ఇన ిసారోక్య సులభమవ్ుత ేంది, ఫలితేంగట క్ొని లేదా విక్రయేంచ్చన సెక్ూయరిథిలక్య/డెరివేటివ్ లక్య ఇన ిసారుో  ప్్ టీ ధర చెలోిేంచే 
లేదా ప్ ేందే అవ్క్టశేం ఎక్యకవ్గట ఉేంటుేంది. క్వరయాశీల సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లత్ో ప్్ లయిక్యేంటర క్ొన్స్ి 
సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లలో  తక్యకవ్ దవే్యతిేం రిసుక ఉేండొచుి. ఫలితేంగట, మీ ఆరడరు ప్టక్ష క్ేంగట మాతేమే 
అమలయజరగవ్చుి, లేదా ఎక్యకవ్ ధర వ్యత్ాయసేంత్ో అమలయజరగవ్చుి లేదా అస్లయ అమలయజరగక్ప్్ వ్చుి. 

 1.2.1.    డే టరడే ేంగ్ వ్ూయహేంలల భాగేంగట సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా లను క్ొనడేం లేదా విక్రయేంచడేం వ్లో నష్టటా లయ క్ూడా 
క్లగవ్చుి,  ఎేందుక్ేంటర ఇలాేంటి పరిస ితిలల, సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా ను డెలివ్ర్ చేయడాన్స్క్వ లేదా ప్ ేందడాన్స్క్వ ఓపెన్ 
ప్ జిషన్ లేదా బాధయత ఏమీ లేక్యేండా, ఆశిేంచ్చన ధర స్టి యలత్ో ప్్ లయిక్యేంటర, తక్యకవ్/ అధిక్ ధరలలో  సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివో్ 
క్టేంటాేక్యా లను విక్రయేంచవ్లస రటవ్చుి/క్ొనవ్లస రటవ్చుి. 

1.3  విస్త ృతంగయ వయాపించేవయటి సెరెడ్ ల్ రి్స్ుె: 
సెరెడ్ అనేది ఉతీమ క్ొనుగోలయ ధర మరియు ఉతీమ విక్రయ ధరక్య మధయ గల వ్యత్ాయస్టన్స్ి సూచ్చసుీ ేంది. సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల 
క్టేంటాేక్యా ను వ ేంటనే క్ొనడేం లేదా క్ొన్స్ి విక్యర యేంచ్చనపుెడు ధరలల ఉని వ్యత్ాయస్టన్స్ి ఇది సూచ్చసుీ ేంది. మ రుగ్ైన ధర  
ఏరటెటుక్య  ఇది అవ్రోధేం క్లిగిసుీ ేంది.         
 

1.4 ర్ిస్ుెను తగిుంచే ఆర్డర్లల :    
మార్కట్ పరిస ిత లలో  వేగేంగట చోటుచేసుక్యని క్దలిక్ క్టరణేంగట క్ొన్స్ిస్టరుో  క్ొేంత మేరక్య నష్టటా లను పరిమితేం చేయడాన్స్క్వ 
ఉదేేశిేంచ్చనదే ఆరడరుో  పెటాడేం (ఉదా: “స్టా ప్ లాస్” ఆరడరుో , లేదా “లిమిట్” ఆరడరుో ) మరియు ఇలాేంటి ఆరడరోను అమలయపరచడేం 
అస్టధయేం చేయవ్చుి. 
 

1.4.1 ధరత్ో న్స్మితీేం లేక్యేండా,  ఎదుటి పక్షాన అరడరో లభయతక్య లలబడ  ‘మార్కట్’ ఆరడరు వ ేంటనే అమలయపరచబడుత ేంది, 
క్సామర్ “మార్కట్” ఆరడరు అమలయను వ ేంటనే అేందుక్్వ్చుి, అవ్ుట్ స్టా ేండ ేంగ్ ఆరడరో ధరల లభయతపైె  అమలయ ఉేండొచుి, ఇది  
ఆరడరు పరిమాణాన్స్ి, ఆన్ పైెసై్ టై్మ్ పేయారిటిన్స్ సేంతృప ీపరచవ్చుి. ఈ ధరలయ ఆఖ్రులల టరేడ్ అయన ధరలక్య లేదా  ఆ 
సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా లలన్స్ ఉతీమ ధరక్య మధయ గణనీయేంగట భినిేంగట ఉేండొచిన్స్ అరధేం చేసుక్్వటలి. 

1.4.2  “లిమిట్” ఆరడరు ఆరడరుక్య తె్లియజసస న ‘లిమిట్’ ధరక్య లేదా మ రుగ్ైన ధరక్య మాతేమే అమలయచేయబడుత ేంది. అయతే్, 
క్సామర్ పైెసై్ ప్ ే ట్క్షన్ న్స్ ప్ ేందినపుెడు, ఆ ఆరడరు అస్లయ అమలయజరగక్ప్్ యే సేంభావ్యత ఉేంటుేంది. 



1.4.3   స్టా ప్ లాస్ ఆరడరును స్టధారణేంగట స్టా క్/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా  యొక్క పేసుీ త ధరక్య “దూరేంగట” పెడత్ారు, 
సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా  స్టా ప్ ధరక్య చేరుక్యేంటర, లేదా దాన్స్క్వ టరడే్ అయతే్నే మరియు అయనపుెడు ఇలాేంటి ఆరడరు 
యాక్వావేట్ అవ్ుత ేంది. సెల్ స్టా ప్ ఆరడరుో  స్టధారణేంగట పేసుీ త ధరక్ేంటర తక్యకవ్గట ఎేంటర్ అవ్ుత్ాయ, బయ్ స్టా ఫ్ ఆరడరుో  
స్టధారణేంగట పేసుీ త ధరక్య మిేంచ్చ ఎేంటర్ అవ్ుత్ాయ. సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా  ముేందుగట న్స్రణయేంచుక్యని ధరక్య చేరితే్, 
లేదా ఇలాేంటి ధరలల టరేడ్ అయతే్, స్టా ప్ లాస్ ఆరడర్ లయ మార్కట్/లిమిట్ ఆరడరులలక్వ మారత్ాయ మరియు లిమిట్ లేదా బ టర్ 
ధరలలఅమలయజరుగుత్ాయ. సెక్ూయరిటి/ డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా  ముేందుగట న్స్రణయేంచ్చన ధరలలక్వ చపచుిక్యప్్ తే్, లిమిట్ ఆరడరు 
అమలయపరచడేం జరుగుత ేందన్స్ హామీ ఉేండదు క్టబటాి, ఇలాేంటపుెడు, ర్గుయలర్ లిమిట్ అరడరు మాదిరిగట, ఇలాేంటి ఆరడరు 
అమలయజరగక్ప్్ యే రిసుక క్లయగుత ేంది. 

1.5   వయర్త పరకటనల్ రి్స్ుె: 
 టరడే ేంగ్ సమయేంలల స్టా క్/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా  ధరను వటరీల పకే్టనలయ పేభావితేం చేయవ్చుి, తక్యకవ్ దవే్యతిేం మరియు 
అధిక్ హెచుితగుగ లత్ో క్లిప నపుెడు, సెక్ూయరిటి/క్టేంటాేక్యా  ధరలల అక్స్టమత ీ గట అనూహయమ ైన ప్టజిథివ్ లేదా న గ్టివ్ క్దలిక్ను 
క్లిగిేంచవ్చుి  

 

1.6   వద్ంతుల్ ర్ిస్ుె: 
 క్ేంపెనీల/క్ర్నీ్ల గురిేంచ్చన వ్దేంత లయ నోటి దాిరట, వటరీపతేిక్లయ, వ బ్ సైెటుో  లేదా నూయస్ ఏజ్నీ్ల దాిరట పేచారేం జరగవ్చుి. 
క్టబటాి వ్దేంత ల విషయేంలల ఇన ిసారుో   అపేమతీేంగట ఉేండ  వటటి ఆధారేంగట చరయలయ తీసుక్్క్ూడదు.   
 

1.7  ససి్టమ్ రి్స్ుె:  
మార్కట్ ప్టేరేంభమ ైనపుెడు మరియు మార్కట్ ముగిసట ముేందు తరచుగట అధిక్ పరిమాణేంలల టరడే ేంగ్ జరుగుత ేంటుేంది. 
ఇలాేంటి అధిక్ పరిమాణాలయ రోజులల ఏ సమయేంలలన ైనా క్ూడా క్లగవ్చుి.  ఆరడరు అమలయలల లేదా ధృవీక్రణలల ఇవి జాపయేం 
చేయవ్చుి.      
 

1.7.1   హెచుితగుగ లయ  చోటుచేసుక్యనే సమయేంలల, మార్కటలో  ప్టలగగ నేవటళ్ళళ న్స్రేంతరేం వటళ్ళ అరడరు పరిమాణాన్స్ి లేదా 
ధరలను మారుిత ేంటారు లేదా త్ాజాగట ఆరడరుో  పెడుత ేంటారు, ఆరడరును అమలయజరపడేంలల మరియు దాన్స్ ధృవీక్రణలల 
జాపయేం జరగవ్చుి. 
 

1.7.2  క్ొన్స్ి మార్కట్ పరిస ిత లలో , సహేత క్మ ైన ధరలల మార్కటలో  ప్ జిషన్ న్స్ లిక్విడేట్ చేయడేం క్షాేం క్టవ్చుి లేదా అస్టధయేం 
క్టవ్చుి లేదా క్ొనుగోలయ వ ైపు లేదా విక్రయేం వ ైపు, అవ్ుట్ స్టా ేండ ేంగ్ ఆరడరుో  లేనపుెడు, లేదా అస్టధారణ టరేడ ేంగ్ యాక్వావిటి 
పరేంగట ఏదైెనా చరయ వ్లో సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా లల  టరడే ేంగ్ న్స్లిచ్చప్్ తే్ లేదా సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా  
సరూకాట్ ఫ లారోను చేరుక్యేంటర లేదా మరపక్ క్టరణేం దేన్స్త్ోన ైనా అస్లయ క్టక్ప్్ వ్చుి. 
 

1.8   ససి్టమ్/నెటవర్కె ర్ద్దీ : 
ఎక్స్ఛేంజ్ లలో   టరడే ేంగ్ ఎలక్టాా న్స్క్ మోడలో  ఉేంటుేంది, ాటటిల ైట్/లీజ్ డ్ ల ైన్ ఆధారిత క్మూయన్స్క్సషనోపైె  ఆధారపడ , ట్క్టిలజీల 
మరియు క్ేంపూయటర్ స సామ్్ సమేమళ్నాల దాిరట ఆరడరుో  పెటాడేం మరియు మళ్ళేంచడేం జరుగుత ేంది.   ఆ విధేంగట, 
క్మూయన్స్క్సషన్ వ ైఫలయేం లేదా స సామ్్ సమసయలయ క్లయగుత్ాయ లేదా స సామ్ నుేంచ్చ సెేందన న మమదిగట ఉేండొచుి లేదా జాపయేం 
జరగవ్చుి లేదా టరేడ ేంగ్ న్స్లిచ్చప్్ వ్చుి, టరడే ేంగ్ స సామ్ క్వ/న ట్ వ్ర్క క్వ యాక్్్స్ న్స్ ఇలాేంటి సమసయ/గిోచ్ ఉేండొచుి, ఇది 
న్స్యేంతేణలల లేక్ప్్ వ్చుి మరియు ప్టక్ష క్ేంగట లేదా సేంపూరణేంగట క్ొనుగోలయ లేదా విక్రయ ఆరడరోను ప్టేసెస్ చేయడేంలల లేదా 
ప్టేసెస ేంగ్ చేయడేంలల జాపయేం జరగవ్చుి. ఈ సమసయలయ త్ాత్ాకలిక్మ ైనవి క్టవ్చిన్స్, మీక్య అవ్ుట్ స్టా ేండ ేంగ్ ఓపెన్ ప్ జిషనుో  
లేదా అమలయజరగన్స్ ఆరడరుో  ఉనిపుెడు, అమలయ జరిగిన లావటదేవీలన్స్ిటినీ పరిషకరిేంచవ్లస న బాధయతల క్టరణేంగట ఇవి 
రిసుకను సూచ్చస్టీ యనే విషయేం గమన్స్ేంచవ్లస ేందిగట మీక్య సూచ్చేంచబడుత్ోేంది. 
 



2.   డెరి్వేటివ్స్ సెగకమంటల కు స్ంబంధించినంత వర్కు, ఈ క్ ంద్ి అద్నపు పరత్ేాకతల్ను ద్యచసేి గ్మనంచ్ండ  
మర్ియు త్ెల్ుస్ుక్ొనవుండండ :   
 

2.1 “లివర్ేజ్” ల్ేద్ా “గేర్ింగ్” పరభావం  
డెరివేటివ్్ మార్కటలో , డెరివేటివ్్ క్టేంటాేక్యా  విలయవ్త్ో ప్్ లయిక్యేంటర, మారిిన్ స్ ముమ క్ొదేిగట ఉేంటుేంది, క్టబటాి లావటదేవీలయ ‘లివ్రసజ్ 
గట’ ఉేంటాయ లేదా ‘గసర్అవ్ుత్ాయ’. స్టధారణేంగట క్ొదేి మొతీేం మారిిన్ త్ో న్స్రిహ ేంచబడే డెరివేటివ్్ టరేడ ేంగ్, మారిిన్ మొతీేంత్ో 
ప్్ లయిక్యేంటర, అధిక్ లాభేం లేదా నషాేం క్లిగస సేంభావ్యతను క్లిెసుీ ేంది. క్టనీ లావటదేవీలలో  లావటదేవీలయ అధిక్ స్టి యలల రిసుక 
ఉేంటుేంది.      
 

క్టబటాి డెరివేటివ్్  వటసీవ్ేంగట టరడే ేంగ్ చేయడాన్స్క్వ ముేందు మీరు ఈ క్వేంది సటా ట్మేంటోను పూరిీగట అరధేం చేసుక్్వటలి మరియు 
పరిస ిత లయ, అరిధక్ వ్నరులయ మొదల ైన వటటిన్స్ పరిగణనలలక్వ తీసుక్యనేటపుెడు క్ూడా అపేమతీేంగట టరడే ేంగ్ చేయాలి. ఒక్వేళ్ 
ధరలయ మీక్య వ్యతిరసక్ేంగట క్దిలితే్, స్టపటక్ష క్ేంగట తక్యకవ్ సమయేంలల, మీరు మారిిన్ స్ ముమలల క్ొేంత లేదా మొతీేం క్్లలెవ్చుి. 
పైెగట, నషాేం అసలయ మారిిన్ స్ ముమను అధిగమిేంచవ్చుి. 
 

A. ఫూయచర్్ టరేడ ేంగ్ లల ప్ జిషన్ లన్స్ిటినీ రోజువటరీగట పరిషకరిేంచడేం ఉేంటుేంది. పతేి రోజూ ఓపెన్ ప్ జిషనుో  ఇేండెక్్/డెరివేటివ్్ 
క్టేంటాేక్యా  యొక్క ముగిేంపు స్టి యపైె ఆధారపడ  మార్కట్ క్వ మార్క చేయబడత్ాయ.  ఒక్వేళ్ క్టేంటాేక్యా  మీక్య వ్యతిరసక్ేంగట 
క్దిలిత్ే, ఇలాేంటి క్దలిక్ వ్లో క్లిగస నషాేం స్ ముమను (నోషనల్) మీరు డ ప్టజిట్ చేయవ్లస  ఉేంటుేంది. ఈ స్ ముమను న్స్రీణత 
సమయేంలలగట చెలోిేంచవ్లస  ఉేంటుేంది, స్టధారణేంగట మరుసటి రోజు టరేడ ేంగ్ ప్టేరేంభేంక్టవ్డాన్స్క్వ ముేందు. 
 

B. న్స్రీణత గడువ్ు లలగట మీరు అదనపు స్ ముమను చెలోిేంచడేంలల విఫలమ ైతే్ లేదా మీ అక్ ేంటలో  అవ్ుట్ స్టా ేండ ేంగ్ డెట్ క్లిగితే్, స్టా క్ 
బరే క్ర్ ప్ జిషన్ న్స్ లేదా పతే్ాయమాియ సెక్ూయరిటిలను ప్టక్ష క్ేంగట లేదా సేంపూరణేంగట లిక్విడేట్ చేయవ్చుి. ఇలాేంటపుెడు, 
ఇలాేంటి క్్ో జ్-క్ట్ ల వ్లో క్లిగిన  ఏవ ైనా నష్టటా లక్య మీరు బాధుయలవ్ుత్ారు. 
 

C. క్ొన్స్ి మార్కట్ పరిస ిత లలో , లావటదేవీలను అమలయపరచడేం ఇన ిసారోక్య క్షాేంగట లేదా స్టధయేంగట అన్స్ప ేంచవ్చుి. 
ఉదాహరణక్య, లిక్విడ టి లాేంటి అేంాటల వ్లో ఇలాేంటి పరిస ితి క్లగవ్చుి, అేంటర బిడ్్ లేదా ఆఫరుో  తగినేంతగట లేక్ప్్ వ్డేం లేదా 
ధర పరిమితి లేదా సరూకాట్ బరకే్రుో  మొదల ైనవటటి వ్లో టరేడ ేంగ్ ససెెనషన్ జరిగినపుెడు. 
 

D. మార్కట్ స ిరత్ాిన్స్ి న్స్రిహ ేంచడాన్స్క్వ, ఈ క్వేంది చరయలను అవ్లేంబిేంచవ్చుి: మారిిన్ రసటులల మారుెలయ, నగదు మారిిన్ 
రసటులల పెరుగుదల లేదా  తరవి. ఈ క్ొతీ చరయలను పేసుీ త ఓపెన్ ఇేంటర్సా్ లక్య క్ూడా వ్రిీేంపజసయవ్చుి. ఇలాేంటి పరిస ిత లలో , 
మీరు అదనపు మారిినోను పెటావ్లస  ఉేంటుేంది లేదా మీ ప్ జిషనోను తగిగేంచుక్్వ్లస  ఉేంటుేంది. 
 

E.  మీరు టరేడ ేంగ్ చేయాలన్స్ పణేాళ్క్ చేసుక్యని డెరివేటివో్ క్టేంటాేక్యా ల యొక్క సేంపూరణ వివ్రటలను, అేంటర క్టేంటాేక్యా  
సెెస ఫ క్సశనోను మరియు సేంబేంధిత బాధయతలను ఇవ్ివ్లస ేందిగట మీరు మీ బరే క్ర్ న్స్ అడగటలి. 
 

2.2     కర్కన్స్ నరీి్ష్టమ ైన రి్స్ుెల్ు: 
 

1. విదేశీ క్ర్నీ్-డ నామినేట్డ్ క్టేంటాేక్యా లలో న్స్ లావటదేవీలలో  లాభేం లేదా నషాేం,  అవి మీ స్ ేంత లేదా మరపక్ జూయరిస్ డ క్షనోో  అవి 
జరిగినపెటిక్త, క్టేంటాేక్యా  యొక్క క్ర్నీ్ డ నామినేషన్ న్స్ మరపక్ క్ర్నీ్క్వ మారివ్లస న అవ్సరేం  ఉనిపుెడు క్ర్నీ్ రసటోలల 
హెచుితగుగ ల వ్లో పభేావితమవ్ుత్ాయ. 
 

2. క్ొన్స్ి మార్కట్ పరిస ిత లలో , ప్ జిషన్ న్స్ లిక్విడేట్ చేయడేం మీక్య క్షాేంగట లేదా అస్టధయేంగట అన్స్ప ేంచవ్చుి. క్ర్నీ్ 
డీర్గుయలేట్ అయనపుెడు లేదా ఫ క్్ డ్ టరేడ ేంగ్ బాయేండుో  వ ైడెన్ అయనపుెడు ఇలా జరగవ్చుి. 
 

3. క్ర్నీ్ ధరలయ అతయేంత హెచుితగుగ లక్య లలనవ్ుత ేంటాయ. క్ర్నీ్లల ధర క్దలిక్లయ వీటిత్ో సహా అనేక్ వటటి వ్లో 
పభేావితమవ్ుత్ాయ: సరఫరట – డ మాేండు సేంబేంధాలలో  మారుె, టరడే్, దేవ్య, ఆరిధక్, ఎక్స్ఛేంజ్ న్స్యేంతణే ప్్ే గటర ముో  మరియు 



పభేుతి ప్టలస లయ; విదేశీ రటజక్తయ మరియు ఆరిధక్ సేంఘటనలయ మరియు ప్టలసీలయ; జాతీయ మరియు  అేంతరటి తీయ వ్డీడ  
రసటోలల మారుెలయ మరియు దేవయయలబణేం; క్ర్నీ్ డీవటలయయయేషన్, మార్కట్ పటో స్ సెేంటిమ ేంట్. ఈ అేంాటలయ వేటినీ వ్యక్వీగత 
సలహాదారుడు ఎవ్ిరూ న్స్యేంతేిేంచలేరు మరియు అడియజర్ యొక్క సలహా వ్లో క్సామర్ క్వ లాభదాయక్ టరేడ్ లయ 
క్లయగుత్ాయన్స్ లేదా ఇలాేంటి సేంఘటనల వ్లో క్సామర్ క్వ నష్టటా లయ క్లగవ్న్స్ హామీ ఇవ్ిబడదు. 
 

2.3    ఆపషన్ హో ల్డర్క్ క్  ర్ిస్ుె: 
1. ఆపషన్ హో లడర్ చాలా తక్యకవ్ సమయేంలల ఆపషన్ క్వ స్ ముమ మొత్ాీ న్స్ి క్్లలెయే పేమాదేం ఉేంటుేంది. వ్ృధా అవ్ుత ని 
ఆస ీ గట  ఆపషన్ సిభావటన్స్ి ఈ రిసుక పేతిబిేంబిసుీ ేంది, దీన్స్ గడువ్ు తీరిప్్ యనపుెడు ఇది విలయవ్లేన్స్దిగట మారుత ేంది. ఆపషన్ 
దారుడు సెక్ేండరి మార్కటలో  తన ఆపషన్ న్స్ విక్రయేంచక్ప్్ తే్ లేదా దాన్స్ గడువ్ు ముగిస ప్్ వ్డాన్స్క్వ ముేందు దాన్స్ి 
అమలయజరపక్ప్్ తే్, ఆపషనోో న్స్ పెటుా బడ  మొత్ాీ న్స్ి తపెక్యేండా క్్లలెత్ారు. ఆపషన్ ఖ్రుిను క్వ్ర్ చేయడాన్స్క్వ సరిప్్ యేేంత వ్రక్య 
ఆపషన్ ముగియడాన్స్క్వ ముేందు  ఊహ ేంచ్చన దిశలల అేంతరీోనేంగట ఉని ధర మారక్ప్్ తే్, ఇన ిసార్ తన పెటుా బడ  మొత్ాీ న్స్ి లేదా 
గణనీయమ ైన భాగటన్స్ి అపషన్ క్్లలెవ్చుి. 
 

2. ఎక్స్ఛేంజ్ ఎక్్ ర్ై్జ్ పరిమిత లను విధిేంచవ్చుి మరియు తె్లియజసస న పరిస ిత లలో  క్ొన్స్ి సమయాలలో  ఆపషనోను 
విన్స్యోగిేంచుక్్వ్డాన్స్ి పరిమితేం చేయడాన్స్క్వ పరిపూరణ అధిక్టరేం ఉేంది. 
 

2.4. ఆపషన్ ర్కైటర్ల రి్స్ుెల్ు: 
1.  అేంతరీోనేంగట ఉని ధర క్దలిక్ క్నుక్ ఊహ ేంచ్చన దిశలల లేక్ప్్ తే్, ఆపషన్ ర్ైటర్ క్వ గణనీయమ ైన స్ ముమను క్్లలెయే రిసుక 
ఉేంటుేంది. 
2.  అేంతరీోనేంగట ఉని అదే ఆసక్వీ పైె ఇతర ఆపషనోను క్ొనడేం దాిరట తదాిరట సెరెడ్ ప్ జిషన్ న్స్ ఊహ ేంచడేం దాిరట లేదా 
మార్కటుో  లేదా ఇతర మార్కటో ఆపషన్ లలల ఆపషన్ ర్ైటర్ రిసుక తగిగేంచవ్చుి. అయతే్, ర్ైటర్ సెరెడ్ లేదా ఇతర హెడ ి ేంగ్ 
ప్ జిసదశన్ న్స్ ఊహ ేంచ్చన చోట క్ూడా, నషాభయాలయ ఇపెటిక్త గణనీయేంగట ఉేండొచుి. సెెర్డ్ ప్ జిషన్ స ేంపుల్ ‘లాేంగ్’ లేదా 
‘ష్టటరా్’ ప్ జిషన్ క్ేంటర రిసుక తక్యకవ్గట ఉేండాలన్స్ లేదు. 
3. సమేమళ్నేంలల అనేక్ ఆపషనోను క్ొనడేం మరియు ర్ైటిేంగ్ చేయడేం, లేదా అేంతరీోనేంగట ఉని ఆసక్యీ లను క్ొనడేం లేదా ష్టటరా్ న్స్ 
విక్రయేంచడేం గల సమేమళ్నేంలల ఆపషనోను క్ొనడేం లేదా ర్ైటిేంగ్ ఉేండే లావటదేవీలయ, ఇన ిసారోక్య అదనపు రిసుకలయ క్లిగిస్టీ య. 
ఆపషన్ సెరెడుో  లాేంటి సమేమళ్న లావటదేవీలయ, స ేంగిల్ ఆపషన్ న్స్ క్ొనడేం లేదా రసటిేంగ్ చేయడేం క్ేంటర ఎక్యకవ్ క్టేంపోెక్్ గట ఉేంటాయ. 
పెటుా బడ పెటాడేంలలన్స్ఏ ఏరియాలలన ైనా, బాగట అరధేం చేసుక్్న్స్ క్టేంపోెక్వ్టిలలనే రిసుక అేంశేం ఉేందనే విషయేం క్ూడా గమన్స్ేంచాలి.  
అేంటర సమేమళ్న వ్ూయహాలను పరిగణనలలక్వ తీసుక్్క్ూడదన్స్ ఇది సూచ్చేంచనపెటిక్త, ఆపషనోలల ఇన ిసాెమేంటోన్స్ిటి మాదిరిగటనే, 
వివిధ మార్కట్ పరిస ిత ల క్వేంద సమేమళ్న లావటదేవీల యొక్క రిసుకలయ మరియు సేంభావ్య పతేిఫఫలాలక్య సేంబేంధిేంచ్చన 
అనుభవ్ేం మరియు పరిజాఞ నేం గల ఎవ్రిన ైనా సేంపేదిేంచవ్లస ేందిగట సలహా ఇవ్ిబడుత్ోేంది. 
 

3.    వెైర్కలస్ టెక్యాల్జీ/స్యమర్కట ఆర్డర్క ర్ూటింగ్ ల్ేద్ా ఏద్ెైనా ఇతర్ టెక్యాల్జీ ద్ావర్య టరరడ ంగ్:  
 

వ ైర్ోస్ ట్క్టిలజీ/స్టమరా్ ఆరడర్ రూటిేంగ్ లేదా ఏదైెనా ఇతర ట్క్టిలజీత్ో ముడ పడ వ్ుని పేతే్యక్తలయ, రిసుకలయ, బాధయతలయ, 
ఆబోిగసషనుో  మరియు లయబిలిటిలను న్స్రిచ్చేంచే ఏవ ైనా  అదనపు ప్ ే విజనోను కో్యేంట్ దృష్ ాక్వ స్టి క్ బరే క్ర్ తీసుక్యరటవటలి. 
 

4.     స్యధార్ణమ ైనవి 
4.1  ‘క్టన్స్టిటుయయ ేంట్’ అనే పదేంలల కో్యేంట్, క్సామర్ లేదా ఇన ిసార్ ఉేంటారు.  ఎక్స్ఛేంజ్ లయ అేందిేంచ్చన మ క్టన్స్జేం దాిరట 
సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా లను సమీక్రిేంచేేందుక్య మరియు/లేదా విక్రయేంచేేందుక్య స్టా క్ బరే క్ర్ త్ో లావటదేవీలయ 
చేసటవటరు. 
4.2  ‘స్టా క్ బరే క్ర్’ అనే పదేంలల స్టా క్ బరే క్ర్, బరే క్ర్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ లలల చేరుిక్్బడ న మరియు SEBI నుేంచ్చ రిజిసటా షేన్ సరిాఫ క్్ట్ 
న్స్ క్లిగివ్ుేండే స్టా క్ బరే క్ర్ ఉేంటారు. 
 



అనుబంధం – 6 

మార్గదర్శనం నోట్ -  ఇనవెస్టర్లకు ఎక్స్ఛంజ్(ల)లో ట్రేడ ంగ్ క్ోస్ం చేయవలసినవి మరియు చయేకూడనివి 

మీర్ు ట్రేడ ంగ్ ప్రేర్ంభంచడానిక్ ిముందు 
1. మీరు SEBI రిజిస్టరుు  మధ్యవరుు లతో మరియు వారి ద్వారా మాత్రమే లావాదే్వీలు జరపండి. స్ాట క్ ఎక్స్ఛంజిల వెబ్ స ైట్ 

www.exchange.com మరియు SEBI వెబ్ స ైట్ www.sebi.gov.in లలో  లభంచే జాబితవ న ంచి మీరు వాళ్ళ SEBI రిజిస్ట షేన్ 
స్రిటఫిక్ెట్ నంబరు చెక్ చేయవచ్ ు. 

2. మీరు KYC ఫారంని త్పపకుండవ నింపాలి మరియు KYC ఫారంలలని ఖాళీ విభాగాలన  క్ొట్టటయాలి. 
3. మీరు త్పపనిస్రి డవకుయమ ంట్లో  అనిిట్ినీ అంట్ట స్ాట క్ బరర కర్ హకుులు మరియు బాధ్యత్లు, రిస్ ు వెలోడింపు పత్రం, పాలసీ 

మరియు పరక్రియ డవకుయమ ంట్ల, త్పపకుండవ చ్దవాలి. 
4. మీరు మరియు స్ాట క్ బరర కర్ అంగీకరించిన ఏవైెనవ స్ాఛ్ఛంద క్ాో జులన  మీరు త్పపకుండవ చ్దవాలి, అరధంచేస్ క్ోవాలి మరియు 

స్ంత్కం చేయాలి. మీరు మరియు స్ాట క్ బరర కర్ అంగీకరించిన క్ాో జులన  మీ స్మమతి లేకుండవ మారుడం కుదరద . 
5. ట్టరడింగ్ క్ర మీకు బరర కర్ విధ్ంచిన కవరసజి, కమిషన ో , ఫీజు మరియు ఇత్ర ఛవరచ్జీలు మరియు SEBI/స్ాట క్ ఎక్స్ఛంజ్ లు లు 

నిరసేశంచిన స్ంబంధిత్ పర ర విజనోన /మారగదరశక్ాల గురించి స్పషటమ ైన ఐడియా పర ందండి. 
6. మీరు అమలుపరిచిన డవకుయమ ంటో్ క్ాపీని స్ాట క్ బరర కర్ న ంచి ఉచిత్ంగా పర ందండి. 
7. ఒకవేళ్ మీరు స్ాట క్ బరర కర్ ప్రుతో పవర్ ఆఫ్ అట్ారీి (POA) ఇవాాలన కుంట్ట, మీ బాయంకు మరియు డీమాయట్ అక్టంట్ ని 

నిరాహ ంచేంద కు అన మతి ఇవాండి, ఈ విషయంలల దయచేసి SEBI/ ఎక్స్ఛంజ్ లు లు జారీచేసిన మారగదరశక్ాలు చ్దవండి. 
లావరదవేీలు మరయిు పరషి్రారరలు 
8. మీరు రాత్పూరాకంగా పరతేయకంగా  అధీకృత్ం ఇస్ు  ఎలక్ాటా నిక్ క్ాంట్రా కుట  నోట్్ (ECN)లన  స్ాట క్ బరర కర్ జారీచేస్ాు రు. ఇంద క్ోస్ం 

మీరు స్ాట క్ బరర కర్ క్ర మీ ఈమ యిల్ ఐడి ఇవాాలి. మీకు కంపూయట్ర్ పరిజాా నం లేకపో తే ECNని ఎంచ్ క్ోకండి. 
9. మీ ఇంట్రెిట్ ట్టరడింగ్ అక్టంట్ పాస్ార్ు ని ఎవారిక్ీ ఇవాకండి. 
10. స్ాట క్ బరర కర్ క్ర నగద  రూపంలల డబుు ఏమీ చెలోించ్కండి. 
11. డబుు చెలోింపులన  స్ాట క్ బరర కర్ ప్రుతో అక్టంట్ ప్యిీ చెకుు రూపంలల చేయండి. మీరు స్ాట క్ బరర కర్ క్ర డబుు 

చెలోించినట్లో గా/స కయయరిటి్లన  డిపాజిట్ చేసినట్లో గా త్పపకుండవ డవకుయమ ంట్రీ రున వులు ఉంచ్ క్ోండి. తేది్, సిరిప్, పరిమాణం, 
ఇలా చెలోించిన డబుు లేద్వ  డిపాజిట్ చేసిన స కయయరిటి్లు ఏ బాయంకు ప్రుతో మరియు ఏ బాయంకు/డిమాయట్ అక్టంట్ న ండో  
తెలియజసయాలి. 

12. స్ాట క్ ఎక్స్ఛంజిల వెబై్్ట్ లలో  ట్టరడింగ్ ని వెరిఫ ై చేస్ కునే స్ద పాయం లభస్ ు ందని గమనించ్ండి, క్ాంట్రా కుట  నోట్ లల తెలియజససిన 
విధ్ంగా ట్టరడింగ్ వివరాలన  వెరిఫ ై చేస్ క్ోవచ్ ు. క్ాంట్రా కుట  నోట్ లల తెలియజససిన వివరాలతో వెబై్్ట్లో ని ట్టరడ్ వివరాలు 
స్రిపో లకపో తే, స్ంబంధిత్ స్ాట క్  ఎక్స్ఛంజ్ లు యొకు ఇనెాస్టర్్ గీివెన్్ స ల్ ని స్ంపరది్ంచ్వచ్ ు. 

13.  రనిింగ్ అక్టంట్ నిరాహణ క్ోస్ం మీరు నిరిధషటమ ైన అధీకృత్ం ఇస్ు , ఫండ్్ చెలోింపు లేద్వ స కయయరిటి్ల డెలివరి (ఏదయితే అది్), 
ఎక్స్ఛంజ్ లు న ంచి ప్అవుట్ అంది్నపపటి్ న ంచి ఒక పని ది్నం లలపల మీకు చేయబడవు. క్ాబటి్ట , ఈ క్రంది్ షరత్ులకు లలబడి 
రనిింగ్ అక్టంట్ ని స్ాట క్ బరర కర్ నిరాహ ంచవలి: 
a)  మీరు  ఇచిున అధీకృత్ంలల తేదీ్ వేయాలి, మీరు మాత్రమే స్ంత్కం చేయాలి మరియు ఏ స్మయంలలనెైనవ మీరు ఎతేుస్ కునే 

క్ాో జు ఉండవలి. 
b) ఫండ్్ లేద్వ స కయయరిటి్ల వాస్ువ పరిష్ాురానిి స్ాట క్ బరర కర్, మీ పరా ధవనయత్న  బటి్ట  క్ాయల ండర్ తైెమైాసికంలల లేద్వ నెలలల 

కనీస్ం ఒకస్ారి చేయాలి. అక్టంట్ ని పరిషురించేట్పుపడు, ఫండ్్ క్ోస్ం కోయింట్ ల డజర్ న ంచి ఎక్్ ట్రా క్ట ఉని ‘అక్టంటో్ 
స్ట ట్్మంట్’ మరియు ఫండ్్, స కయయరిటి్ల రిస ప్ట  లు/డెలివరిలు అనిిట్ినీ వెలోడించే స కయయరిటి్ల రిజిస్టరు న ంచి ఎక్్ ట్రా క్ట ని 
స్ాట క్ బరర కర్ మీకు పంపుతవరు. ఫండ్్ మరియు స కయయరిటి్ల రిట్్నషన్ ని మరియు త్నఖా ప టి్టన ఏవైెనవ ష్రో వివరాలన  

http://www.exchange.com/
http://www.sebi.gov.in/


కయడవ స్ట ట్్మంట్ వివరిస్ ు ంది్. 
c) పరిష్ాురం తేదీ్న, త్నకు రావలసిన మొతవు ల క్రంద అవస్రమ ైన స కయయరిటి్లన /ఫండ్్ ని స్ాట క్ బరర కర్ అటి్టప ట్లట క్ోవచ్ ు 

మరియు ఎక్స్ఛంజ్ లు లు తెలియజససిన పధ్ధతిలల ల క్రుంచ్బడి, త్ద పరి 5  ట్టరడింగ్ ది్నవలకు డెరివేటి్వ్ మారిజన్ బాధ్యత్లన  
నెరవేరసుంద కు అవస్రమవుతవయని భావించిన ఫండ్్ ని కయడవ అటి్టప ట్లట క్ోవచ్ ు. నగద  మారెుట్ లావాదే్వీలకు 
స్ంబంధించి, పరిష్ాుర తేదీ్ నవటి్క్ర మారియు మరుస్టి్ రోజు వాయపారానిక్ర కోయింట్ ల న ంచి బక్ాయివుని ఫండ్్ మరియు 
స కయయరిటి్ల ప్-ఇన్ ఆబోిగసషన్ మొతవు నిి స్ాట క్ బరర కర్  అటి్టప ట్లట క్ోవచ్ ు, నగద  మారెుట్లో  ఇలాంట్ి పరిష్ాురం తేదీ్ నవటి్క్ర 
అమలుచేసిన లావాదే్వీల విలువ మేరకు ఫండ్్/స కయయరిటి్లన /మారిజన్ ని అత్న  అటి్టప ట్లట క్ోవచ్ ు. 

d)  అక్టంట్ స్ట ట్్మంట్ లేద్వ చేసిన పరిష్ాురం న ంచి ఏదైె్నవ వివాదం త్ల తిు తే, ఫండ్్/స కయయరిటి్ ల లేద్వ స్ట ట్్మంట్,  ఏదయితే అది్, 
అంద్ిన తేదీ్ న ంచి పరా ధవనయంగా 7 (ఏడు) పని ది్నవల లలపల రాత్పూరాకంగా స్ాట త్క్ బరర కర్ దృషిటక్ర తీస్ కురావల న . 
ఒకవేళ్ వివాదం త్ల తిు తే, ఎలాంట్ి జాపయం లేకుండవ స్ంబంధిత్  ఎక్స్ఛంజ్ లు యొకు ఇనెాస్టర్్ గీివెన్్ స ల్ దృషిటక్ర 
తీస్ క్ెళ్ళండి. 

14.  రనిింగ్ అక్టంట్ నిరాహణన  మీరు ఎంచ్ క్ోకపో తే మరియు ఎక్స్ఛంజిల న ంచి డబుు అంద్ిన మరుస్టి్ పని ది్నం నవడు 
ఫండ్్/స కయయరిటి్ల డబుు అందకపో తే, దయచేసి ఈ విషయానిి స్ాట క్ బరర కర్ దృషిటక్ర తీస్ క్ెళ్ళండి. ఒకవేళ్ వివాదం త్ల తిు తే, 
ఎలాంటి్ జాపయం లేకుండవ స్ంబంధిత్ ఎక్స్ఛంజ్ లు యొకు ఇనెాస్టర్్ గీివెన్్ స ల్ క్ర ఫిరాయద  చేయండి. 

15. స్ాట క్్ ఎక్స్ఛంజిల న ంచి, ట్టరడింగ్ రోజు ముగింపులల ఎ లఎంఎ ల లేద్వ ఈమ యిల్ ద్వారా ట్టరడ్ ధ్ృవీకరణ ఎలర్ట లు/లావాదే్వీల 
వివరాలు పర ంద్వలంట్ట, దయచేసి స్ాట క్ బరర కర్ వదే మీ మొబ్ైల్ నంబరు మరియు ఈమ యిల్  ఐడి రిజిస్టరు చేస్ క్ోండి. 

ఒకవళే ట్రేడ ంగ్ స్భ్యత్ెం ఆగిపో్ తే  
16. ఒకవేళ్ స్ాట క్ బరర కర్ త్న స్భ్యతవానిి స్రెండర్ చేస్ు , స్భ్యత్ాం న ంచి బహ షురిస్ు  లేద్వ డిఫాలటర్ గా పరకటి్స్ు , ఇనెాస్టరో న ంచి, స్ాట క్ 

ఎక్స్ఛంజ్ లు లలో  ‘ట్టరడింగ్ సిస్టమ్ ప ై అమలుచేసిన లావాదే్వీలు’కు మాత్రమే స్ంబంధించిన క్ెోయిమ్ లన  ఆహ్వానిస్తు  స్ాట క్ ఎక్స్ఛంజ్ లు 
లు బహ రంగ నోట్ీస్  ఇస్ాు రు. నిరీీత్ క్ాలం లలగా మరియు స్పర రిటంగ్ డవకుయమ ంటో్తో స్ంబంధిత్ స్ాట క్ ఎక్స్ఛంజ్ లు లకు మీరు 
క్ెోయిమ్ ద్వఖలు చేయాలి. 

17. మీరు స్ాట క్ బరర కర్ వదే డిపాజిట్ చేస్ డబుుకు మరియు/లేద్వ స కయయరిటి్లకు కలిపంచిన రక్షణన , పరతేయక్రంచి స్ాట క్ బరర కర్ డిఫాల్ట 
అయితే లేద్వ ఇనవ్ల ానీ్ లేద్వ ది్వాళీ తీస్ు  మరియు ఇలాంట్ి డబుున  మరియు/లేద్వ స కయయరిటి్లన  మీరు రికవర్ చేస్ కునే 
పరిధి మేరకు, ట్టరడింగ్ అమలుజరిగిన స్ంబంధిత్ స్ాట క్ ఎక్స్ఛంజ్ లు యొకు బై్లా ల మరియు నియమాలు మరియు ఎపపటి్కపుపడు 
అములులల ఉండే ఇనెాస్టర్్ పర ర ట్్క్షన్ ఫండ్ సీుమ్ చే పరిపాలించ్బడతవయని మీరు తెలుస్ క్ోవాలి. 

వివరదాలు/ఫిరరయదులు 
18. మధ్యవరిుత్ా పర ర సీడింగ్్, బరర కరో ప ై జరిమానవ చ్రయ మరియు స్ాట క్ బరర కరోప ై ఇనెాస్టరుో  చేస్ ఫిరాయద ల వివరాలు స్ంబంధిత్ స్ాట క్ 

ఎక్స్ఛంజ్ లు యొకు వెబ్ స ైట్లో  పరదరిశంచ్బడతవయని దయచేసి గమనించ్ండి. 
19. స్ంబంధిత్ స్ాట క్ బరర కర్/స్బ్-బరర కర్ కన క మీ ఇషయయని/స్మస్యన /ఫిరాయద న  పరిషురించ్కపో తే, మీరు ఈ విషయానిి 

స్ంబంధిత్ స్ాట క్ ఎక్స్ఛంజ్ లు దృషిటక్ర తీస్ క్ెళీళలి. మీ ఫిరాయద  పరిష్ాురం పటో్ మీరు స్ంత్ృపిు చెందకపో తే మీరు ఈ విషయానిి SEBI 
దృషిటక్ర తీస్ క్ెళీళలి. 

20. ఫిరాయద లన  రిజిస్టర్ చేస్ంద కు పరతేయకంగా ఫిరాయద ల పరిష్ాుర విభాగానిి/అన వరున అధిక్ారి యొకు ఈమ యిల్ ఐడిని 
స్ృషిటంచ్డం స్ాట క్ బరర కరుో /స్బ్-బరర కరోందరిక్ీ SEBI త్పపనిస్రి చేసిందనే విషయం గమనించ్ండి. 

 

    


