जोडप - 6
मागदशन टपण - गुंतवणूकदारांसाठी एसचज(जेस)वर ेडग करताना काय करावे आिण काय क नये ाक रता सूचना
ेडग सु कर!यापूव"
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तुही फ SEBI न दणीकृ त मयथांशी आिण मयथांमाफ त वहार करयाची खाी करा. टॉक ए"सच$जेस
www.exchange.com आिण SEBI वेबसाईट www.sebi.gov.in वर उपल*ध यादीतून तुही SEBI न दणी
,माणप -मांक तपासून घेऊ शकता.
KYC ,प पूण भरयाची आिण KYC ,पातील कोरी फ345स (रकाने) खोडयाची खाी करा.
तुही सव अिनवाय ,पे वाच4याची खाी करा, उदाहरणाथ, ह9 आिण जबाबदा:या, जोखीम ,कटन ,प, टोक
;ोकरचे धोरण आिण कायप<ती ,प.
तुम=यामये आिण टॉक ;ोकरमये मा?य झालेली काही ऐि=छक कलमे अस4यास ती वाचून समजून घेयाची खाी करा
आिण मगच Bयावर सही करा. यानात Cया क3 तुम=यामये आिण टॉक ;ोकरमये मा?य झालेली कलमे तुम=या
संमतीिशवाय बदलता येणार नाहीत.
DेEडगसाठी तुहाला ;ोकरने आकारलेले सव ;ोकरे ज (दलाली), किमश?स, शु4के आिण इतर आकारयांबाबत आिण
SEBIने/ टॉक ए"सच$जेसने िनKदL के ले4या संबंिधत तरतुदMबाबत/मागदशक सूचनांबाबत पL क4पना असू Nा.
तुही िनOपाPदत के ले4या दतऐवजांची ,त टॉक ;ोकरकडू न िवनामू4य िमळवा.
जर तुहाला तुमचा बँक आिण िडमॅट अकाऊंट संचािलत करयासाठी टॉक ;ोकर=या नावे मुखBयारप (POA)
िनOपाPदत करायचे असेल तर कृ पया Tा संदभात SEBIने/ए"सच$जेसने िनगिमत के ले4या मागदशक सूचना पहा.
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तुही िलिखत वUपात ,ािधकृ त के 4यास टॉक ;ोकर इले"Dॉिनक काँDॅ"ट नोVस (ECN) िनगिमत कU शके ल. Bयासाठी
तुही तुमचा ईमेल आयडी टॉक ;ोकरला Nायला हवा. जर तुहाला संगणकाची मािहती नसेल तर तुही ECN पयाय
वीकाU नये.
तुम=या इं टरनेट DेEडग अकाऊंटचा पासवड कोणाशीही शेअर कU नका.
कु ठ4याही टॉक ;ोकरला रोख र9म देऊ नका.
टॉक ;ोकर=या नावाने अकाउं ट पेयी धनादेश काढा. सब-;ोकर=या नावाने चेक देऊ नका. तुही टॉक ;ोकरला Pदले4या
रकमेचा/रोWयां=या जमेचा तुम=याकडे कागदोपी पुरावा अस4याची खाी कUन Cया, Xयामये Pदनांक, ि-प, संWया,
कु ठ4या बँक/िडमॅट खाBया=या नावे र9म Yकवा रोWयांची जमा के लेली आहे आिण कु ठ4या बँक/िडमॅट खाBयामधून, हा
तपशील असेल.
वहार पडताळणीची सोय टॉक ए"सच$जेस=या वेबसाईVसवर उपल*ध आहे, िजथे करारपात Pद4यानुसार
वहारातील तपशीलांची पडताळणी होऊ शके ल. जर वेबसाईटवर Pदलेले वहाराचे तपशील करारपातील
तपशीलांशी जुळत नसतील, तर ताबडतोब संबंिधत टॉक ए"सच$ज=या गुंतवणूकदार गा:हाणी क$ [ाशी संबंध साधा.
तुही चल खाते (रEनग अकाऊंट) राखयाचा िवशेष ,ािधकार Pदला अस4यास, ए"सच$जमधून पेआउट िमळा4यानंतर
एका काय Pदवसात तुम=यापय\त िनधी Yकवा रोखे (जे काही असेल ते) कदािचत पोचणार नाहीत. हणून, पुढील अटMची
पूतता होत अस4यास, टॉक ;ोकर तुम=यासाठी रEनग अकाऊंट राखेल :
अ) तुही Pदले4या अशा ,ािधकारावर फ तुहीच सही कUन तो PदनांPकत कराल आिण तुही तो कधीही मागे घेऊ
शकता असे कलम Bयामये असेल.
ब) िनधी आिण रोखे यांची ,Bय^ वहारपू_त टॉक ;ोकर तुम=या पसंतीनुसार Pकमान ितमाहीतून Yकवा मिह?यातून
एकदा करे ल. खाBयाचे वहार पूण करताना, टॉक ;ोकर तुहाला खाBयांचे िववरण पाठवील Xयात पैशासंबंधी
`ाहका=या खातेवहीतील उतारा आिण पैसे/रोखे ,ाa/पोहोचते के 4या=या न दी असतील. Tा िववरणात िनधी
Yकवा रोखे ठे वून घेतले अस4यास आिण तारण ठे वले4या शेअसचा तपशीलही असेल.
क) वहारपूतb=या Pदवशी, थPकत दाियBवापोटी आवcयक रोखे/िनधी ठे वून घेईल आिण संभवतः पुढील 5 Pदवसांमये
डेdरवेdटव मा_जन दाियBव पूण करयासाठी अपेि^त िनधीही ठे वून घेईल, Xयाचा िहशेब ए"सच$जेसने िनKदL
के ले4या रीतीने के लेला असेल. रोखी=या वहारांबाबत टॉक ;ोकर वहारपू_त Pदनांकास `ाहकांकडू न येणे
असले4या संपण
ू  पे-इन दाियBवासाठी िनधी आिण रोखे राखून ठे वयाची श"यता आहे आिण पुढ=या Pदवसासाठी
आवcयक असले4या ापारासाठी तो िनधी/ रोखे/ मा_जन राखून ठे वील अशी श"यता असते, Xयाचे मू4य रोख
बाजारात अशा वहारपूतb Pदवशी के ले4या देवघेवM=या मू4याइतके असेल.

ड)

खातेवहीतील उतारा Yकवा वहारपूतbमये काही वाद अस4यास तो तुही िलिखत वUपात, असे िनधी/रोखे
Yकवा िववरण जे काही असेल ते िमळा4या=या Pदनांकापासून श"यतो कामकाजा=या 7 (सात) Pदवसां=या आत
टॉक ;ोकर=या नजरे स आणून देणे गरजेचे असते. वाद झा4यास हे ,करण संबंिधत टॉक ए"सच$जेस=या
गुंतवणूकदार त-ार क^ाला लेखी सादर करावे.

14. जर तुही चल खाते राखयाचा पयाय वीकारलेला नसेल, आिण ए"सच$जेसमधून पेआऊट िमळया=या दुस:या Pदवशी
तुहाला िनधीचा/रोWयांचा पे-आऊट िमळाला नाही तर ही बाब टॉक ;ोकर=या िनदशनास आणा. जर काही वाद असेल
तर संबंिधत टॉक ए"सच$ज=या गुंतवणूकदार त-ार क^ाकडे ताबडतोब लेखी त-ार देयाची खाी करा.
15. DेEडग=या ,Bयेक Pदवसा=या अखेरीस टॉक ए"सच$जेसकडू न एसएमएस Yकवा ईमेलfारा DेEडगचे अलटस्/वहारांचे
तपशील िमळिवयासाठी तुम=या टॉक ;ोकरकडे कृ पया तुमचा मोबाईल -मांक आिण ईमेल आयडी न दवा.
ेडग सद&य'व खंिडत झा)यास
16. जर एखाNा टॉक ;ोकरने Bयाचे सदयBव ,Bया_पत के ले, Bयाला सदयBवातून िनयािपत करयात आले Yकवा तो
कसूरदार हणून घोिषत झा4यास टॉक ए"सच$ज एक जाहीर सूचना देते आिण Bयाfारे फ Bया टॉक ए"सच$ज=या
"DेEडग ,णालीवर िनOपाPदत वहारांशी" संबंिधत दावे गुंतवणूकदारांकडू न मागिवते. संबंिधत टॉक ए"सच$जकडे िनKदL
कालावधीत समथनाथ कागदपांसह दावा सादर करयाची खाी करा.
17. तुही टॉक ;ोकरकडे जमा के ले4या पैशाला/ रोWयांना Pकती संर^ण आहे हे जाणून Cया, िवशेषत: जर तुम=या टॉक
;ोकरने कसूर के ली Yकवा Bया=या Pदवाळखोरीची Yकवा नादारीची वेळ आली तर तुहाला Pकती ,माणात असे पैसे/ रोखे
वसूल करता येतील हे जेथे DेEडग झाले आहे Bया संबंिधत टॉक ए"सच$जेस=या उपिवधMवर आिण िनयमावलMवर तसेच
वेळोवेळी अंमलात असले4या गुंतवणूकदार संर^ण िनधी योजनेवर अवलंबून असू शकते.
वाद/ त*ारी
18. कृ पया यानात Cया क3 लवाद कामकाज, ;ोकस=या िवj< दंडाBमक कारवाई आिण टॉक ;ोकसिवj< गुंतवणूकदारां=या
त-ारी संबंिधत टॉक ए"सच$जेस=या वेबसाईVसवर ,द_शत के ले4या असतात.
19. संबंिधत टॉक ;ोकर / सब-;ोकर तुम=या ,kाची/ समयेची/ त-ारीची सोडवणूक करीत नसेल तर तुही ते ,करण
संबंिधत टॉक ए"सच$जकडे नेऊ शकता. जर तुम=या त-ारी=या िनवारणाबाबत तुही समाधानी नसाल तर तुही ते
,करण वरपय\त हणजे SEBIकडे नेऊ शकता.
20. कृ पया Tाची न द Cया क3 सव टॉक ;ोकससाठी/ सब-;ोकससाठी SEBIने त-ारिनवारण िवभागाचा/ अनुपालन
अिधका:याचा ई-मेल आयडी त-ारी न दिवया=या खास हेतूसाठी िनिlत करणे अिनवाय के ले आहे.

