అనుబంధం – 6

Annexure 2.6

మార్గ దర్శనం నోట్ - ఇనవెస్ట ర్లకు ఎక్స్ఛంజ్(ల)లో ట్రేడంగ్ క్ోస్ం చేయవలసినవి మరియు చేయకూడనివి
మీర్ు ట్రేడంగ్ ప్రేర్ంభంచడానిక్ి ముందు
1.

మీరు SEBI రిజిస్ట రు ు మధ్యవరుులతో మరియు వారి ద్వారా మాత్రమే లావాద్ేవీలు జరపండి. స్ాటక్ ఎక్స్ఛంజిల వెబ్ సైట్
www.exchange.com మరియు SEBI వెబ్ సైట్ www.sebi.gov.in లలో లభంచే జాబితవ న ంచి మీరు వాళ్ళ SEBI రిజిస్టష
ే న్
స్రిటఫిక్ెట్ నంబరు చెక్ చేయవచ్ ు.

2.

మీరు KYC ఫారంని త్పపకుండవ నింపాలి మరియు KYC ఫారంలలని ఖాళీ విభాగాలన క్ొట్టటయాలి.

3.

మీరు త్పపనిస్రి డవకుయమంట్ల
ో అనిిట్ినీ అంట్ట స్ాటక్ బరర కర్ హకుులు మరియు బాధ్యత్లు, రిస్ ు వెలోడింపు పత్రం, పాలసీ
మరియు పరక్రియ డవకుయమంట్ల, త్పపకుండవ చ్దవాలి.

4.

మీరు మరియు స్ాటక్ బరర కర్ అంగీకరించిన ఏవెైనవ స్ాఛ్ఛంద క్ాోజులన మీరు త్పపకుండవ చ్దవాలి, అరధ ంచేస్ క్ోవాలి మరియు
స్ంత్కం చేయాలి. మీరు మరియు స్ాటక్ బరర కర్ అంగీకరించిన క్ాోజులన మీ స్మమతి లేకుండవ మారుడం కుదరద .

5.

ట్టడ
ర ింగ్ క్ర మీకు బరర కర్ విధ్ంచిన కవరసజి, కమిషనో , ఫీజు మరియు ఇత్ర ఛవరచ్జీలు మరియు SEBI/స్ాటక్ ఎక్స్ఛంజ్ లు లు
నిరసేశంచిన స్ంబంధిత్ పర ర విజనో న /మారగ దరశక్ాల గురించి స్పషట మైన ఐడియా పర ందండి.

6.

మీరు అమలుపరిచిన డవకుయమంట్ో క్ాపీని స్ాటక్ బరర కర్ న ంచి ఉచిత్ంగా పర ందండి.

7.

ఒకవేళ్ మీరు స్ాటక్ బరర కర్ ప్రుతో పవర్ ఆఫ్ అట్ారీి (POA) ఇవాాలన కుంట్ట, మీ బాయంకు మరియు డీమాయట్ అక్టంట్ ని
నిరాహంచేంద కు అన మతి ఇవాండి, ఈ విషయంలల దయచేసి SEBI/ ఎక్స్ఛంజ్ లు లు జారీచేసిన మారగ దరశక్ాలు చ్దవండి.

లావరదేవీలు మరియు పరిష్రారరలు
8.

మీరు రాత్పూరాకంగా పరతేయకంగా అధీకృత్ం ఇస్ు ఎలక్ాటానిక్ క్ాంట్ారకుట నోట్్ (ECN)లన స్ాటక్ బరర కర్ జారీచేస్ు ారు. ఇంద క్ోస్ం
మీరు స్ాటక్ బరర కర్ క్ర మీ ఈమయిల్ ఐడి ఇవాాలి. మీకు కంపూయట్ర్ పరిజా ానం లేకపో తే ECNని ఎంచ్ క్ోకండి.

9.

మీ ఇంట్రెిట్ ట్టరడింగ్ అక్టంట్ పాస్ార్ు ని ఎవారిక్ీ ఇవాకండి.

10.

స్ాటక్ బరర కర్ క్ర నగద రూపంలల డబుు ఏమీ చెలిోంచ్కండి.

11.

డబుు చెలిోంపులన

స్ాటక్ బరర కర్ ప్రుతో అక్టంట్ ప్యిీ చెకుు రూపంలల చేయండి. మీరు స్ాటక్ బరర కర్ క్ర డబుు

చెలిోంచినట్ల
ో గా/సకయయరిట్ిలన డిపాజిట్ చేసినట్ల
ో గా త్పపకుండవ డవకుయమంట్రీ రున వులు ఉంచ్ క్ోండి. తేద్ి, సిరిప్, పరిమాణం,
ఇలా చెలిోంచిన డబుు లేద్వ డిపాజిట్ చేసిన సకయయరిట్ిలు ఏ బాయంకు ప్రుతో మరియు ఏ బాయంకు/డిమాయట్ అక్టంట్ న ండో
తెలియజసయాలి.
12.

స్ాటక్ ఎక్స్ఛంజిల వెబ్ై్ట్ లలో ట్టడ
ర ింగ్ ని వెరిఫై చేస్ కునే స్ద పాయం లభస్ు ందని గమనించ్ండి, క్ాంట్ారకుట నోట్ లల తెలియజససిన
విధ్ంగా ట్టరడింగ్ వివరాలన

వెరిఫై చేస్ క్ోవచ్ ు. క్ాంట్ారకుట నోట్ లల తెలియజససిన వివరాలతో వెబ్ై్ట్లోని ట్టడ్
ర వివరాలు

స్రిపో లకపో తే, స్ంబంధిత్ స్ాటక్ ఎక్స్ఛంజ్ లు యొకు ఇనెాస్ట ర్్ గీివెన్్ సల్ ని స్ంపరద్ించ్వచ్ ు.
13.

రనిింగ్ అక్టంట్ నిరాహణ క్ోస్ం మీరు నిరిధషటమైన అధీకృత్ం ఇస్ు , ఫండ్్ చెలిోంపు లేద్వ సకయయరిట్ిల డెలివరి (ఏదయితే అద్ి),
ఎక్స్ఛంజ్ లు న ంచి ప్అవుట్ అంద్ినపపట్ి న ంచి ఒక పని ద్ినం లలపల మీకు చేయబడవు. క్ాబట్ిట, ఈ క్రంద్ి షరత్ులకు లలబడి
రనిింగ్ అక్టంట్ ని స్ాటక్ బరర కర్ నిరాహంచవలి:
a) మీరు ఇచిున అధీకృత్ంలల తేద్ీ వేయాలి, మీరు మాత్రమే స్ంత్కం చేయాలి మరియు ఏ స్మయంలలనెైనవ మీరు ఎతేు స్ కునే
క్ాోజు ఉండవలి.
b) ఫండ్్ లేద్వ సకయయరిట్ిల వాస్ు వ పరిష్ాురానిి స్ాటక్ బరర కర్, మీ పారధవనయత్న బట్ిట క్ాయల ండర్ తెైమాసికంలల లేద్వ నెలలల
కనీస్ం ఒకస్ారి చేయాలి. అక్టంట్ ని పరిషురించేట్పుపడు, ఫండ్్ క్ోస్ం కో యింట్ ల డజ ర్ న ంచి ఎక్్ ట్ారక్ట ఉని ‘అక్టంట్ో
స్టట్్మంట్’ మరియు ఫండ్్, సకయయరిట్ిల రిసప్ట లు/డెలివరిలు అనిిట్ినీ వెలోడించే సకయయరిట్ిల రిజిస్ట రు న ంచి ఎక్్ ట్ారక్ట ని
స్ాటక్ బరర కర్ మీకు పంపుతవరు. ఫండ్్ మరియు సకయయరిట్ిల రిట్్నషన్ ని మరియు త్నఖా పట్ిటన ఏవెైనవ ష్రో వివరాలన

కయడవ స్టట్్మంట్ వివరిస్ు ంద్ి.
c) పరిష్ాురం తేద్ీన, త్నకు రావలసిన మొతవుల క్రంద అవస్రమైన సకయయరిట్ిలన /ఫండ్్ ని స్ాటక్ బరర కర్ అట్ిటపట్లటక్ోవచ్ ు
మరియు ఎక్స్ఛంజ్ లు లు తెలియజససిన పధ్ధ తిలల ల క్రుంచ్బడి, త్ద పరి 5 ట్టడ
ర ింగ్ ద్ినవలకు డెరివేట్ివ్ మారిజన్ బాధ్యత్లన
నెరవేరసుంద కు అవస్రమవుతవయని భావించిన ఫండ్్ ని కయడవ అట్ిటపట్లటక్ోవచ్ ు. నగద

మారెుట్ లావాద్ేవీలకు

స్ంబంధించి, పరిష్ాుర తేద్ీ నవట్ిక్ర మారియు మరుస్ట్ి రోజు వాయపారానిక్ర కో యింట్ ల న ంచి బక్ాయివుని ఫండ్్ మరియు
సకయయరిట్ిల ప్-ఇన్ ఆబిో గసషన్ మొతవునిి స్ాటక్ బరర కర్ అట్ిటపట్లటక్ోవచ్ ు, నగద మారెుట్లో ఇలాంట్ి పరిష్ాురం తేద్ీ నవట్ిక్ర
అమలుచేసిన లావాద్ేవీల విలువ మేరకు ఫండ్్/సకయయరిట్ిలన /మారిజన్ ని అత్న అట్ిటపట్లటక్ోవచ్ ు.
d) అక్టంట్ స్టట్్మంట్ లేద్వ చేసిన పరిష్ాురం న ంచి ఏద్ెైనవ వివాదం త్ల తిు తే, ఫండ్్/సకయయరిట్ి ల లేద్వ స్టట్్మంట్, ఏదయితే అద్ి,
అంద్ిన తేద్ీ న ంచి పారధవనయంగా 7 (ఏడు) పని ద్ినవల లలపల రాత్పూరాకంగా స్ాటత్క్ బరర కర్ దృషిటక్ర తీస్ కురావల న .
ఒకవేళ్ వివాదం త్ల తిు తే, ఎలాంట్ి జాపయం లేకుండవ స్ంబంధిత్

ఎక్స్ఛంజ్ లు యొకు ఇనెాస్ట ర్్ గీివెన్్ సల్ దృషిటక్ర

తీస్ క్ెళ్ళండి.
14.

రనిింగ్ అక్టంట్ నిరాహణన మీరు ఎంచ్ క్ోకపో తే మరియు ఎక్స్ఛంజిల న ంచి డబుు అంద్ిన మరుస్ట్ి పని ద్ినం నవడు
ఫండ్్/సకయయరిట్ిల డబుు అందకపో తే, దయచేసి ఈ విషయానిి స్ాటక్ బరర కర్ దృషిటక్ర తీస్ క్ెళ్ళండి. ఒకవేళ్ వివాదం త్ల తిు తే,
ఎలాంట్ి జాపయం లేకుండవ స్ంబంధిత్ ఎక్స్ఛంజ్ లు యొకు ఇనెాస్ట ర్్ గీివెన్్ సల్ క్ర ఫిరాయద చేయండి.

15.

స్ాటక్్ ఎక్స్ఛంజిల న ంచి, ట్టడ
ర ింగ్ రోజు ముగింపులల ఎ లఎంఎ ల లేద్వ ఈమయిల్ ద్వారా ట్టరడ్ ధ్ృవీకరణ ఎలర్ట లు/లావాద్ేవీల
వివరాలు పర ంద్వలంట్ట, దయచేసి స్ాటక్ బరర కర్ వదే మీ మొబ్ైల్ నంబరు మరియు ఈమయిల్ ఐడి రిజిస్ట రు చేస్ క్ోండి.

ఒకవేళ ట్రేడంగ్ స్భ్యత్ెం ఆగిప్ో తే
16.

ఒకవేళ్ స్ాటక్ బరర కర్ త్న స్భ్యతవానిి స్రెండర్ చేస,్ు స్భ్యత్ాం న ంచి బహషురిస్ు లేద్వ డిఫాలట ర్ గా పరకట్ిస,్ు ఇనెాస్ట రో న ంచి, స్ాటక్
ఎక్స్ఛంజ్ లు లలో ‘ట్టరడింగ్ సిస్టమ్ పై అమలుచేసిన లావాద్ేవీలు’కు మాత్రమే స్ంబంధించిన క్ెోయిమ్ లన ఆహ్వానిస్త
ు స్ాటక్ ఎక్స్ఛంజ్ లు
లు బహరంగ నోట్ీస్ ఇస్ాురు. నిరీీత్ క్ాలం లలగా మరియు స్పర రిటంగ్ డవకుయమంట్ో తో స్ంబంధిత్ స్ాటక్ ఎక్స్ఛంజ్ లు లకు మీరు
క్ెోయిమ్ ద్వఖలు చేయాలి.

17.

మీరు స్ాటక్ బరర కర్ వదే డిపాజిట్ చేస్ డబుుకు మరియు/లేద్వ సకయయరిట్ిలకు కలిపంచిన రక్షణన , పరతేయక్రంచి స్ాటక్ బరర కర్ డిఫాల్ట
అయితే లేద్వ ఇనవ్ల ానీ్ లేద్వ ద్ివాళీ తీస్ు మరియు ఇలాంట్ి డబుున మరియు/లేద్వ సకయయరిట్ిలన మీరు రికవర్ చేస్ కునే
పరిధి మేరకు, ట్టరడింగ్ అమలుజరిగిన స్ంబంధిత్ స్ాటక్ ఎక్స్ఛంజ్ లు యొకు బ్ైలా ల మరియు నియమాలు మరియు ఎపపట్ికపుపడు
అములులల ఉండే ఇనెాస్ట ర్్ పర ర ట్్క్షన్ ఫండ్ సీుమ్ చే పరిపాలించ్బడతవయని మీరు తెలుస్ క్ోవాలి.

వివరదాలు/ఫిరరయదులు
18.

మధ్యవరిుత్ా పర ర సీడింగ్్, బరర కరో పై జరిమానవ చ్రయ మరియు స్ాటక్ బరర కరో పై ఇనెాస్ట రో ు చేస్ ఫిరాయద ల వివరాలు స్ంబంధిత్ స్ాట క్
ఎక్స్ఛంజ్ లు యొకు వెబ్ సైట్ో ల పరదరిశంచ్బడతవయని దయచేసి గమనించ్ండి.

19.

స్ంబంధిత్ స్ాటక్ బరర కర్/స్బ్-బరర కర్ కన క మీ ఇషయయని/స్మస్యన /ఫిరాయద న పరిషురించ్కపో తే, మీరు ఈ విషయానిి
స్ంబంధిత్ స్ాటక్ ఎక్స్ఛంజ్ లు దృషిటక్ర తీస్ క్ెళీళలి. మీ ఫిరాయద పరిష్ాురం పట్ో మీరు స్ంత్ృపిు చెందకపో తే మీరు ఈ విషయానిి SEBI
దృషిటక్ర తీస్ క్ెళీళలి.

20.

ఫిరాయద లన రిజిస్ట ర్ చేస్ంద కు పరతేయకంగా ఫిరాయద ల పరిష్ాుర విభాగానిి/అన వరు న అధిక్ారి యొకు ఈమయిల్ ఐడిని
స్ృషిటంచ్డం స్ాటక్ బరర కరుో/స్బ్-బరర కరో ందరిక్ీ SEBI త్పపనిస్రి చేసిందనే విషయం గమనించ్ండి.

