जोडपत्र-4
मार्गदर्गन टिपण - ग्राहकाांनी काय करावे आणण काय करू नये
काय करावे
1. के वळ एक्सचेंजच्या नोंदणीकृ त सदसयाांमार्ग त (Members/ Stock Brokers) व्यवहार करा. खालील
ललांकवरून
एक्सचेंजच्या
वेबसाईिवर तो सदसय एक्सचेंजकडे नोंदणीकृ त आहे का ते तपासून पाहा .......................................
2. तुम्ही व्यवहार सुरू करण्यापूवी प्रमाणणत ‘नो युवर क्लाएांि (KYC)’ प्रपत्र पूणग भरण्यावर भर द्या.
3. युणनक क्लाएांि कोड (UCC) णमळवण्यावर भर द्या आणण तुमचे सवग व्यवहार उपरोक्त UCC अांतर्गत के ले
जात असल्याची खात्री करा.
4. प्रमाणणत ‘जोणखम प्रर्िन करार (टरसक णडसक्लोजर एणग्रमेंि)’ वाचून त्यावर सवाक्षरी करण्यावर भर द्या.
5. तुमच्या KYC आणण/ककां वा तुमच्या सदसयाने तयार के लेल्या इतर कार्दपत्राांची सदसयाकडू न प्रत णमळवा.
6. एक्सचेंजच्या वेबसाईिवर ........................................ ह्या ललांकवर उपलब्ध असलेल्या व्यवहार
सत्यापन सुणवधेद्वारे एक्सचेंजवर के ल्या जात असलेल्या व्यवहाराांचा खरे पणा पुन्हा तपासून पहा.
व्यवहाराच्या तारखेपासून 5 कामकाजाच्या ददवसाांपयंत व्यवहाराची माणहती उपलब्ध असते णतथे
व्यवहाराांचे ऑनलाईन सत्यापन करता येते.
7. के लेल्या प्रत्येक व्यवहारासाठी व्यवहार के ल्यापासून 24 तासाांमध्ये णवणनर्दगष्ट सवरूपणामध्ये योग्यप्रकारे
सवाक्षरी के लेल्या करार टिपेवर भर द्या ज्यामध्ये व्यवहाराचे तपर्ील तुमच्या UCC सह ठळकपणे माांडलेले
असतील.
8. कराराच्या टिपेवर सवग सांबांणधत माणहती असल्याची खात्री करा जसे की सदसय नोंदणी क्रमाांक , ऑडगर क्र.
ऑडगर तारीख, ऑडगर वेळ, व्यापार क्र., व्यापार दर, प्रमाण, लवादाचे कलम इ.
9. मार्जगनसाठी सदसयाकडे जमा के लेल्या आनुर्ांणर्कची पावती णमळवा.
10. तुमचे आणण सदसयाचे अणधकार आणण कतगव्ये जाणून घेण्यासाठी एक्सचेंजचे तसेच णनयामक, र्ासन आणण
इतर अणधकाऱयाांचे णनयम, उपकलमे, णनयमने, पटरपत्रके , डायरे णक्िव्ज, सूचना वाचा.
11. व्यवहार करण्यापूवी सवग सांबांणधत प्रश्न णवचारा आणण तुमच्या सदसयाकडू न र्ांका दूर करून घ्या.
12. प्रत्येक व्यवहारपूतीला णबल घेण्यावर भर द्या.
13. तुमच्या खाते लेखाच्या माणसक णववरणपत्राांवर भर द्या आणण णववरणपत्रातील कोणत्याही दोषाांबाबत
कामकाजाच्या 7 ददवसाांमध्ये तुमच्या सदसयाला कळवा. असमाधानकारक प्रणतसाद णमळाल्यास कृ तीच्या
कारणाच्या तारखेपासून कामकाजाच्या 15 ददवसाांमध्ये एक्सचेंजला कळवा.
14. तुमच्या णडपॉणििरी सहभार्ीकडू न तुम्हाला णमळत असलेल्या व्यवहार आणण धारण णववरणपत्राांची
बारकाईने तपासणी करा.
15. DP द्वारे जारी के ल्या जात असलेले णडणलव्हरी इनसरक्र्न णसलप्स (DIS) बुक सुरणक्षत ताब्यात ठे वा.
16. DIS नांबसग आधी लप्रांि के लेले आहेत आणण DIS बुकवर तुमचा खाते क्रमाांक (UCC) नमूद के लेला आहे याची
खात्री करा.
17. दीघगकालावधीसाठी तुम्ही अनुपणसथत असाल ककां वा तुम्ही तुमचे डीमॅि खाते वरचेवर वापरत नसाल तर ते
र्ोठवा.
18. आवश्यक मार्जगन्स वेळेवर आणण के वळ धनादेर्ाने अदा करा आणण सदसयाकडू न त्याची पावती मार्ा.

19. णवक्री के ल्यास कमॉणडिी(Commodity) णडणलव्हर करा ककां वा खरे दी के ल्यास णवणहत कालावधीमध्ये पैसे
अदा करा.
20. डेटरव्हेटिव्जसाठीची मानके समजावून घ्या आणण त्याांचे पालन करा.
21. तुम्ही आणण सदसयामध्ये मान्य िालेली सवेणच्िक कलमे, काही असल्यास, ती वाचून, समजावून घेऊन नांतर
सवाक्षरी करण्याची खात्री करा. तुम्ही आणण सदसयामध्ये मान्य िालेले कलमे तुमच्या सांमतीणवना बदलता
येत नाहीत याची नोंद घ्या.
22. व्यवहारासाठी सदसय तुम्हाला आकारत असलेले ब्रोकरे ज, कणमर्न, र्ी आणण इतर र्ुल्क आणण सांबांणधत
तरतुदी/ मार्गदर्गक तत्वाांबाबत SEBI कमॉणडिी एक्सचेंजकडू न सपष्ट कल्पना घ्या.
23. सदसयाच्या नावे अकाउां ि पेई धनादेर्ाने प्रदाने करा. तुमच्या प्रदान/ कमॉणडिींच्या सदसयाकडील
णडपॉणििचा तुमच्याकडे कार्दोपत्री पुरावा असल्याची खात्री करा ज्यामध्ये, तारीख, कमॉणडिी, प्रमाण,
कोणत्या बँक/ णडमॅि खात्यामध्ये आणण कोणत्या बँक/ णडमॅि खात्यामधून असे पैसे ककां वा कमॉणडिीज (कोठार
पावत्याांच्या सवरूपात) जमा के ल्या ते नमूद के लेले असेल.
24. र्ां ड्सचे पेआउि ककां वा कमॉणडिींची णडणलव्हरी (जसे प्रकरण असेल त्यानुसार) एक्सचेंजकडू न पेआउि
णमळाल्यापासून कामकाजाच्या एक ददवसामध्ये तुम्हाला के ली जाणार नाही जर तुम्ही चालू असलेल्या
खात्याची देखभाल करण्याबाबत णवणर्ष्ट अणधकार तुमच्या सदसयाला ददले असतील. त्यामुळे, ह्याबाबतीत,
तुम्ही चालू असलेल्या खात्याची देखभाल करण्याबाबत णवणर्ष्ट अणधकार तुमच्या सदसयाला देणे हे खालील
र्तींच्या अणधन असेल:
a) तुम्ही ददलेल्या अर्ा अणधकाराांवर तारीख घातलेली असेल आणण के वळ तुम्हीच सवाक्षरी के लेली
असेल आणण ते तुम्हाला कधीही रद्द करता येण्याबाबतचे कलम त्यामध्ये नमूद के लेले असेल.
b) तुमच्या खात्याच्या माणसक णववरणपत्रातून णनमागण होणाऱया कोणत्याही णववादाबाबत र्ां ड्स/
कमॉणडिी ककां वा णववरणपत्र जसे प्रकरण असेल त्यानुसार, णमळाल्यापासून, कामकाजाच्या 7
(सात) ददवसाांमध्ये तुमच्या सदसयाला कळवले पाणहजे. णववाद असल्यास, सांबांणधत कमॉणडिी
एक्सचेंजच्या (Commodity Exchanges) र्ुांतवणुकदार तक्रार णनवारण सेलकडे तो णवषय
णवनाणवलांब लेखी तक्रारीच्या सवरूपात दाखल करा.
c) जर तुम्ही चालू असलेल्या खात्याची देखभाल करण्याबाबत णनवड के ली नसेल आणण
एक्सचेंजकडू न पेआउिची पावती णमळाल्यानांतरच्या कामकाजाच्या ददवर्ी पेआउि णमळाला नाही
तर, कृ पया हा णवषय सदसयाला कळवा. णववाद असल्यास, तुम्ही सांबांणधत कमॉणडिी एक्सचेंजच्या
र्ुांतवणुकदार तक्रार णनवारण सेलकडे तो णवषय णवनाणवलांब लेखी तक्रारीच्या सवरूपात दाखल
कराल याची खात्री करा.
d) व्यवहार पुष्टी चेतावण्या/ व्यवहाराांचे तपर्ील SMS ककां वा ईमेलने व्यवहाराच्या ददवसाच्या
र्ेविी कमॉणडिी एक्सचेंजकडू न णमळावा यासाठी कृ पया तुमचा मोबाईल नांबर आणण ईमेल आयडी
सदसयाकडे नोंदवा.
25. तुम्ही तुमच्या सदसयाकडे जमा करत असलेल्या पैसे ककां वा इतर मालमत्तेच्या सांरक्षणाबाबत तुम्ही ओळख
करून घेतली पाणहजे, खासकरून कमॉणडिी डेटरव्हेटिव्ज (Commodity Derivatives)माके िमध्ये सदसय
कसूरदार असल्यास ककां वा सदसय नादार ककां वा ददवाळखोर बनल्यास.
26. असे पैसे ककां वा मालमत्ता सदसयाकडे जमा के ल्या तुमच्याकडे कार्दोपत्री पुरावा असल्याची खात्री करा,
ज्यामध्ये हे पैसे ककां वा मालमत्ता कोणत्या खात्यासाठी जमा के ली आहे ते नमूद के लेले असावे.

27. समजा तुमची समसया/तक्रार/अडचण सांबांणधत सदसयाने/अणधकृ त व्यक्तीने न सोडवल्यास तुम्ही तो णवषय
सांबांणधत कमॉणडिी एक्सचेंजकडे नेऊ र्कता. तुमच्या तक्रारीच्या णनवारणाने तुम्ही समाधानी न िाल्यास
तुम्ही तो णवषय SEBI कडे नेऊ र्कता.
हे करू नये
1. नोंदणी न के लेल्या कोणत्याही मध्यसथासह व्यवहार करू नका.
2. ऑर्-माके ि व्यवहार करू नका कारण असे व्यवहार बेकायदेर्ीर असतात आणण एक्सचेंजच्या
न्यायाणधकारक्षेत्राच्या बाहेर असतात.
3. कोणत्या सदसयासह हमीपात्र परताव्याच्या तरतुदींमध्ये समाणवष्ट होऊ नका
4. र्सव्या जाणहराती, अर्वा, हॉि टिप्स, परताव्याचे सपष्ट/पूणग वचन याच्या मोहात पडू नका
5. रोख पैसे भरणा करू नका/ मार्जगन आणण सेिलमेंिसाठी सदसयाकडू न कोणतीही रोख रक्कम घेऊ नका.
6. जोखीम प्रकिीकरण करार वाचून आणण समजून घेण्याआधी रेलडांर् सुरू करू नका.
7. र्ोनवर ददलेल्या उच्च मूल्याच्या ऑडगसग णलहून ठे वण्याकडे दुलगक्ष करू नका.
8. सवाक्षरी न के लेली/डु णप्लके ि करार िीप/पुष्टी मेमो सवीकारू नका.
9. कोणत्याही अनणधकृ त व्यक्तीने सवाक्षरी के लेली करार िीप/पुष्टी मेमो सवीकारू नका.
10. तुमचा इां िरनेि व्यवहाराच्या खात्याचा सांकेतर्ब्द कोणाही बरोबर सामाणयक करू नका
11. सभासदाकडे कमॉणडिींचे प्रदान/णडणलव्हरीला णवलांब करू नका.
12. र्ुांतवणूकीतील धोके लक्षात ठे वायला णवसरू नका.
13. कमॉणडिी, णडपॉणजट्स जमा करताना कोऱया बँक णडणलव्हरी इां न्सरक्र्न णसलप्सवर (DIS) सवाक्षरी करू
नका आणण/ककां वा वेळ वाचवण्यासाठी णडपॉणििरी सहभार्ी (DP) कडे जमा करून ठे वू नका.
14. एक्सचेंजने णनधागटरत के लेल्या दराांहून अणधक ब्रोकरे ज देऊ नका
15. अणधकृ त व्यक्तीच्या (Authorized Persons)नावाने धनादेर् देऊ नका.

