
ਅਨੁਲਗ – 3 (KYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ) 
ਸਦੱਸਾ ਂ(Members/Stock broker), ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ (Authorised Persons) ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ (clients/Investor) 

ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
SEBI ਅਤੇ ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ (Commodity Exchanges) ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਮੁਤਾਬਕ 

 
1. ਗਾਹਕ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ  SEBI ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮ� ਸਮ� ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੁਲਰ/ਨੋਿਟਸਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ, ਉਪ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ 

ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼  (Commodity)/ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ/ਹੋਰ ਇਨਸਟਰੂਮ�ਟਸ ਿਵੱਚ 
ਿਨਵੇਸ਼/ਸੌਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਿਵੱਚ ਸੌਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

2. ਸਦੱਸ, ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ, ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ, ਉਪਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮ� 
ਸਮ� ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੁਲਰ/ਨੋਿਟਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ SEBI ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵ� ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣਗੇ।  

3. ਗਾਹਕ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੈਿਰਵੇਿਟਵਸ (Derivatives) ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਿਵੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਦੱਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਰਾਹ� ਇਸਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਸਦੱਸ 
ਰਾਹ� ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਮਲ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਦੱਸ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।  

4. ਸਦੱਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਦਰ੍ੜਤਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਢੁੱਕਵ� ਿਨਵੇਸ਼ ਮੰਤਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।  

5. ਸਦੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦੱਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇਗਾ, ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਦੱਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਤ।  

6. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
a. ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ ਿਕਸੇ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 
b. "ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਦਯੋਗ" ਤ� ਭਾਵ ਉਸ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਨਕ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਦੱਸ ਤ� ਿਕਸੇ ਤ� ਹੇਠਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਰੂਪ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਢੁਕਵ� ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ- 
 i. ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਜ-ਪਰ੍ਣਾਲੀ; 
 ii. ਵਧੀਆ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ; 

iii. ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਗਆਨ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪੱਧਰ; 
iv. ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ* ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ 
ਅਤੇ ਿਡਗਰੀ; ਅਤੇ 

 v. ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਦੱਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ । 
*ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੈਿਰਵੇਿਟਵ ਕਰਾਰ 

7. ਗਾਹਕ(ਕਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੌਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। 

 
 
 



ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  

8. ਗਾਹਕ, ਸਹਾਇਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਖਾਤਾ ਖੋਲਹ੍ਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੱਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਵੇਰਵਾ 
ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜ/ SEBI ਵੱਲ�  ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ  

9. ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ੍ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏਗਾ । ਸਦੱਸ ਵੱਲ�  ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ 
ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਹਕ ਵੱਲ�  ਿਨਸ਼ਚਤ ਸਵੀਿ�ਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। 

10. ਖਾਤਾ ਖੋਲਹ੍ਣ ਸਮ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ‘ਖਾਤਾ ਖੋਲਹ੍ਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ’ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਝੱਟ ਹੀ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਯਾਚਨਾ ਦਾ 
ਸਮੇਟਨਾ/ਿਦਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਕਦਮਾ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ’ਤੇ ਦਰ੍ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਗਾਹਕ ਿਨਯਤ ਸਮ� ਤੇ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ/ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ।  

11. A. ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨੁਿਚਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ** 

a. ਗੈਰ-ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਿਚਤ ਿਨਯਮ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

b. ਿਨਯਮ ਉਦ� ਅਨੁਿਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ – 
i. ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ, ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
ii.  ਸਦੱਸ ਦੇ ਕਨੰੂਨੀ ਿਹੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਉ�ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

c. ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਿਚਤ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹ� – 

i. ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਸ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ; 

ii. ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹੱਦ; 

**ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ 

iii. ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਿਜੱਥ� ਤਕ ਿਨਯਮ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵੱਤੀ 
ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ 

iv. ਸੰਪੂਰਨ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਿਜਸ ਤੇ ਇਹ ਿਨਰਭਰ ਹ।ੈ  

d. ਿਨਯਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ – 

i. ਇਸ ਨੰੂ ਢੁਕਵ� ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਿਲੱਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 

ii. ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ 
iii. ਿਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਗਾਹਕ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 

e. ਜੇ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦਾ ਪੋਇੰਟ 11.A.c ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਨੁਿਚਤ ਹੋਣ ਵਜ� ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪੱਖ 
ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਿਜਸ ਹੱਦ ਤਕ ਿਵੱਤੀ 
ਕਰਾਰ ਅਨੁਿਚਤ ਿਨਯਮ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ।ੈ 



 
11.B. 

a. "ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਰ" ਤ� ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ, ਪੋਇੰਟ 11.C. (ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਨਯਮਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਿਵੱਚ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
– 

i. ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਦੱਸ ਕੋਲ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮਾਂ 
ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ 

ii. ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਫਾਰਮ ਕਰਾਰ। 

b. "ਮਾਨਕ ਫਾਰਮ ਕਰਾਰ" ਤ� ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੋਇੰਟ 11.C. ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨਯਮਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 
ਗਾਹਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹ� ਹ।ੈ 

c. ਭਾਵ� ਜੇ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵੀ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਨੰੂ ਗੈਰ-
ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਰ ਵਜ� ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹਠੇਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – 

i. ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਾਂਕਣ; ਅਤੇ 
ii. ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੂਲ ਹਲਾਤ 

d. ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਿਵੱਚ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀ ਸਦੱਸ ਤੇ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

11. C. 
a. ਉ�ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ – 

i. ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; 

ii. ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਲਈ, ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 
ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ 

iii. ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਨੰੂਨ ਜਾਂ ਿਨਯਾਮਕਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

b. ਪੋਇੰਟ 11.C. ਦੇ ਤਿਹਤ ਛੋਟ ਉਸ ਿਨਯਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਣ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹ।ੈ 

12. ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹ੍ਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੰਬੰਧੀ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹ� ਕਰਗੇਾ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ 
ਲੋੜ ਕਾਨੰੂਨੀ/ਿਨਯਾਮਕਾਂ ਲੋੜਾਂ ਹੇਠ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ । ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸਦੱਸ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ 
ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ।ੇ  

13. A. ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੱੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ 

a. "ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਤ� ਭਾਵ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ ੈਜਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ 
ਪਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – 

i. ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ; 



ii. ਬਾਯੈਮੈਿਟਰ੍ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ 
iii. ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਲਿਡੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
iv. ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਜਾਂ 
v. ਅਿਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

13. B. 

a. ਸਦੱਸ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ – 
i. ਉਸ ਤ� ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਕਸੇ 

ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ;ੈ 
ii. ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੋਇੰਟ 13.B.b. ਦੇ ਤਿਹਤ 

ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ; 

iii. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਿਕ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 
ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੀਕ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ;ੈ 

iv. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਉਨਹ੍ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਿਨਯਾਮਕ 
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਢੁਕਵ� ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ 

v. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ 
ਅਵਸਵ ਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੀਕ, 
ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। 

b. ਸਦੱਸ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ – 
i. ਇਸ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਅਵਸਰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, 

ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂਰਵ ਿਲੱਖਤ ਸੂਿਚਤ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ; 
ii. ਗਾਹਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੰੂ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹ;ੈ 

iii. ਿਨਯਾਮਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਨੰੂਨ ਜਾਂ ਿਨਯਾਮਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਕ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਿਜਹੇ ਕਨੰੂਨ ਜਾਂ ਿਨਯਾਮਕਾਂ ਦੇ 
ਤਿਹਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

iv. ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਕਨੰੂਨ ਜਾਂ ਿਨਯਾਮਕਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਨੰੂਨ ਜਾਂ ਿਨਯਾਮਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਕ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਿਜਹੇ ਕਨੰੂਨ ਜਾ ਂਿਨਯਾਮਕਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

v. ਖੁਲਾਸਾ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਹੈ, ਜੇ 
ਸਦੱਸ – 

1. ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

2. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਿਹਸੱੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜ ਹੋਣ ਵਜ� 
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹ;ੈ ਜਾਂ 



vi. ਖੁਲਾਸਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਗੈਰ-ਅਿਧਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਾਅਿਵਆਂ ਤ� ਬਚਣ ਜਾਂ ਇਸ 
ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਦੱਸ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱੁਪਤਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੀਜੇ 
ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜ�ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ- 

c. "ਤੀਜੇ ਪੱਖ" ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਸਦੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਸਦੱਸ ਤ� 
ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ। 

14. A.  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ 

a. ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹ-ਿਵਹਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇ 
ਿਨਰਪੱਖ ਖੁਲਾਸੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

b. ਿਨਰਪੱਖ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ �ਮ ਿਵੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ – 

i. ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਉ�ਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉ�ਿਚਤ ਸਮਾ ਂਿਮਲ ਸਕੇ; 

ii. ਿਲੱਖਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕ 
ਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਅਤੇ 

iii. ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 
ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉ�ਿਚਤ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। 

c. ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ 
ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – 

i. ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਗਾਹਕ ਲਈ ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 
ਖਾਸੀਅਤਾ;ਂ 

ii. ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਤੀਫਲ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ਤੀਫਲ 
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 

iii. ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਮਜੂੌਦਗੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਪਰ੍ਭਾਵ; 
iv. ਸਦੱਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਿਨਯਾਮਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ; 
v. ਸਦੱਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਿਵਵਰਣ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ; 

vi. ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ; ਜਾਂ 
vii. ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਨੰੂਨ ਜਾਂ ਿਨਯਾਮਕ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ। 

14. B.  

a. ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਨਰੰਤਰ ਖੁਲਾਿਸਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱੁਕ ਿਰਹਾ ਹੈ – 

i. ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮ� ਤੇ ਜਦ� ਗਾਹਕ ਨੇ ਿਵੱਤੀ 
ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਫਾਇਦਾ ਚੱੁਿਕਆ, ਿਬੰਦੂ 14.A ਦੇ ਤਿਹਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਸੀ; 



ii. ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਜਾ ਂਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ 
ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿਹੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; 
ਅਤੇ 

iii. ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

b. ਿਨਰੰਤਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – 

i. ਿਕਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉ�ਿਚਤ ਸਮ� ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉ�ਿਚਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 
ਤੇ, ਿਜਵ� ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ 

ii. ਿਲੱਖਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕ ਉਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮਾਰਜਨ  

15. ਗਾਹਕ ਲਾਗੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਰਜਨ, ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਮਾਰਜਨ, ਖਾਸ ਮਾਰਜਨ ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਰਜਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ 
ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਦੱਸ ਜਾਂ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜਵ� ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਟਰ੍ ੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਸੈਗਮ�ਟ(ਟਾਂ) ਤੇ ਲਾਗੂ SEBI ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਅਤੇ 
ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਝ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਮਾਰਜਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹ ੈ(ਭਾਵ� ਹੀ ਐਕਸਚ�ਜ ਜਾਂ SEBI ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ) 
ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿਜਹੇ ਮਾਰਜਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

16. ਗਾਹਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਜਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਾਹਕ, ਆਪਣੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਦੇ ਿਨਪਟਾਨ ਤੇ, ਕਰਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਨਹ੍ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਧਕਾਰੀ (ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ) ਹ।ੈ  

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਿਨਪਟਾਨ  

17. ਗਾਹਕ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼/ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਿਲੱਖਤ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਹੋਰ ਰੂਪ ਜਾਂ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਪਰਸਪਰ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ । ਹਾਲਾਂਿਕ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ 
ਿਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਯਾਮਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਦੱਸ ਿਸਰਫ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਵੰਡੇ ਅਨੂਠੇ ਗਾਹਕ ਕੋਡ ਿਵੱਚ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਰ੍ ੇਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।  

18. ਸਦੱਸ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ/ਿਨਪਟਾਨ ਚੱਕਰ, ਿਡਿਲਵਰੀ/ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜ 
ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ/ਪਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ।  

19. ਸਦੱਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਕ ਗਾਹਕ ਵੱਲ�  ਜਮਹ੍ਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ/ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ 
ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤ� ਵੱਖ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਦੱਸ ਵੱਲ�  ਖੁਦ ਲਈ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਜੋ SEBI ਦੇ ਿਨਯਮ, ਸਰਕੁਲਰ, ਨੋਿਟਸ, ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ 
ਿਨਯਮ, ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮਾਂ, ਉਪ-ਿਨਯਮ, ਸਰਕੁਲਰ ਅਤੇ ਨੋਿਟਸਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ  

20. ਿਜੱਥੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੱਲ�  
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਗਾਹਕ(ਕਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ �ਮਵਾਰ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  



21. ਐਕਸਚ�ਜ ਉ�ਪਰ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਚ�ਜ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮ 
ਅਤੇ ਸਰਕੁਲਰ/ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਵਪਾਰ ਪਰ੍ਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਿਜੱਥੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਮਲ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਿਜਹਾ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੁਲਰ/ਨੋਿਟਸ 
ਦੇ ਪਰ੍ਯੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ  

 
ਬਰ੍ੋਕਰੇਜ (ਦਲਾਲੀ)  

22. ਗਾਹਕ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਬਰ੍ੋਕਰੇਜ ਅਤੇ ਿਵਧਾਿਨਕ ਖਰਚ ਭਰੇਗਾ ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ, 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦੱਸ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ ਹੈ । ਸਦੱਸ ਨੇ ਉਸ ਤ� ਵੱਧ ਬਰ੍ੋਕਰੇਜ ਚਾਰਜ ਨਹ� 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਢੁੱਕਵ� ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾ,ਂ ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ  SEBI ਦੇ ਿਨਯਮ 
ਮੁਤਾਬਕ ਪਰ੍ਵਾਨਤ ਹੋਣ।  

ਿਲਕੁਇਡਸ਼ੇਨ (ਿਦਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤ� ਬੰਦ ਕਰਨਾ  

23. ਸਦੱਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਹ੍ਾਂ (ਿਕਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਸਮੇਤ) ਗਾਹਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਮਾਰਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਕਮ, ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦਾ ਿਰਣ, ਆਿਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਿਲਕੁਇਡੇਟ/ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਲਕੁਇਡੇਟ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਜ� ਆਈ ਰਕਮ ਨੰੂ, ਜੋ 
ਹੋਵੇ, ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ/ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ। ਅਿਜਹੇ ਿਲਕੁਇਡੇਟ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਜ� ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ 
ਸਾਰੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਖਰਚ ਗਾਹਕ ਤ� ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਰਨੇ ਹਨ।  

24. ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਿਦਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਜੋ ਗਾਹਕ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਉਹ 
ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਨੰੂ, ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰਨ ਜਾਂ ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰ੍ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਰਿਹਣ ਤੇ ਸਦੱਸ ਗਾਹਕ ਨਾਲ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਰੁੱਧ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਜੇ ਕੱੁਝ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜਦ 
ਿਵਅਕਤੀ, ਵਾਰਸ, ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ । ਗਾਹਕ ਇਸ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਿਕ ਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ 
ਫੰਡ/ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਦਾ ਟਰ੍ਾਂਸਫਰ ਸਦੱਸ ਵੱਲ�  ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਰਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੈਧ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ  

25. ਸਦੱਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। 

26. ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਜਮਾਂ, ਮਾਰਜਨ ਰਕਮ ਆਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਿਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੇ 
ਸਮ�-ਸਮ� ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮਾ,ਂ ਉਪ-ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਪਿਰ-
ਪੱਤਰਾਂ/ਨੋਿਟਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਚੋਲਗੀ ਲਈ ਪਰ੍ਸਤੂਤ ਕਰਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ  

27. ਗਾਹਕ/ਸਦੱਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਗਾਹਕ/ਸਟਾਕ ਬਰ੍ੋਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 
ਿਨਰਦੇਸ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਕਿਥਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਕਿਥਤ ਗਾਹਕ/ਸਦੱਸ ਵਲ�  ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕ/ਸਦੱਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

28. ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਮਾਧਾਨ ਤੰਤਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 



a. ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤ� 
ਜਾਂ ਖੁਦ ਵਲ� , ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

b. ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਹੋਰ ਸਮ� ਤੇ ਜਦ� ਗਾਹਕ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – 

i. ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ;ੈ ਅਤੇ 

ii. ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤ� ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

29. A. ਗਾਹਕ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉ�ਿਚਤਤਾ 

ਅਿਜਹੀ ਸਲਾਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਲਾਤਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਹਲਾਤਾਂ 
ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉ�ਿਚਤ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਫਰਜ਼ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਨਯਾਮਕ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ 

a. ਸਦੱਸ – 

i. ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 
ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ 

ii. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਉ�ਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਗਾਹਕ ਲਈ ਉ�ਿਚਤ ਹੋਵੇ। 

b. ਜੇ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਲਬਧ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਸੱਿਟਆਂ 
ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਤਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

c. ਜੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਉਸ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਦੱਸ ਗਾਹਕ ਲਈ ਅਨੁਿਚਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦੱਸ – 

i. ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲੱਖਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

ii. ਿਸਰਫ ਿਬੰਦੂ 29.A.a ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਤ� ਿਲੱਖਤ ਰਸੀਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ 
ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸਵੇਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

30. ਿਹੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣਾ 

ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਿਹੱਤਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ  
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

a. ਸਦੱਸ – 



i. ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਮਹਨਤਾਨੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਦੱਸ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ 
ਨੰੂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ 

ii. ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਦੱਸ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ 
– 

1. ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉ�ਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
2. ਸਬੰਧਤ ਸਦੱਸ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉ�ਿਚਤ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਸਦੱਸ ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹ।ੈ 
b. ਿਬੰਦੂ 16a.i. ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਲੱਖਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਲੱਖਤ ਰਸੀਦ ਗਾਹਕ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

c. ਇਸ ਖੰਡ ਿਵੱਚ, "ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਮਹਨਤਾਨਾ" ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਜੋ ਹਲਾਤਾ ਂਦੇ ਤਿਹਤ 
ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉ�ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤ� 
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਿਵਉਤਪੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਭਾਵ� ਮਦੁਰਾ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇ। 

ਸਬੰਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ  

31. ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਜੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਿਡਫਾਲਟ, ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਿਨਕਾਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਸਦੱਸਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਦੱਸ ਕਮੋਿਡਟੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰ੍ਮਾਣ-ਪੱਤਰ 
ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ  

32. ਸਦੱਸ, ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲੱਖਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ 
ਪੱਖ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਿਬਨਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾ/ਬਾਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 
ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਾਰਸਾ,ਂ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਕਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  

33. ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ/ਿਦਵਾਲੀਆ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ/ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜ 
ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 
ਸਦੱਸ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਗਾਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੱਸ, ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਅਿਧਕਾਰ 
ਅਤੇ ਫਰਜ਼' ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼ਾਂ) ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ� ਤਕ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਈ 
ਿਲੱਖਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  

ਵਾਧੂ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼  

34. ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ SEBI ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿਨਯਮਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਯਮਾ,ਂ ਉਪ-
ਿਨਯਮਾ,ਂ ਪਿਰ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੋਿਟਸਾਂ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਨ ਕਰਣਗੇ 
ਿਜੱਥੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ  



35. ਸਦੱਸ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਿਖਆ, ਟਰ੍ ੇਡ ਸੰਿਖਆ, ਟਰ੍ ੇਡ ਸਮਾਂ, ਟਰ੍ ੇਡ ਮੁੱਲ, ਟਰ੍ ੇਡ ਮਾਤਰਾ, ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਦੇ 
ਿਵਵਰਣ, ਗਾਹਕ ਕੋਡ, ਬਰ੍ੋਕਰੇਜ, ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ੁਲਕ ਆਿਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਤੇ 
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਵਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ 
ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਿਜਹੇ ਫੋਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਟਰ੍ ੇਡਾਂ ਲਈ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ । ਸਦੱਸ ਮੁਦਰਾ-
ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ਤੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਡਿਜਟਲ ਹਸਤਾਖਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਫੋਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਟਰ੍ ੇਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਤ� 24 
ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ ਭੇਜੇਗਾ।  

36. ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਐਕਸਚ�ਜ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਤ� ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿੋਡਟੀਜ਼ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤਕ 
ਿਕ ਜਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮਾਂ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

37. ਸਦੱਸ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿਜਹੀ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਫੋਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿਵੱਚ� 
ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਲਈ 'ਖਾਤਾ ਿਵਵਰਣ' ਭੇਜੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਿਵਵਰਣ ਗਾਹਕ ਿਵਵਰਣ ਿਵੱਚ, ਤਤਕਾਲ ਗਲਤੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦੇ 
30 ਕਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਭੌਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਿਵਵਰਣ ਹਰੇਕ 
ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

38. ਸਦੱਸ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਿਵਵਰਣ ਭੇਜੇਗਾ । ਮਾਰਜਨ ਿਵਵਰਣ ਿਵੱਚ ਨਕਦੀ, ਿਨਸ਼ਚਤ ਜਮਾਂ ਰਸੀਦ , 
ਬ�ਕ ਗਰੰਟੀ, ਗੋਦਾਮ ਰਸੀਦਾਂ, ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਆਿਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬਰ੍ੇਕ-ਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇਟਰਲ ਜਮਾਂ, ਵਰਤੇ ਕੋਲੇਟਰਲ ਅਤੇ 
ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਿਥਤੀ (ਗਾਹਕ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਬੈਲ�ਸ/ਬਕਾਇਆ) ਦਾ ਿਵਵਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

39. ਗਾਹਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਧੰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ 
ਗਾਹਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

40. ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਆਪਣੀ ਸਦੱਸਤਾ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਸਦੱਸ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਜੇ ਕੋਈ  
ਹਨ, ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਕ ਨੋਿਟਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਸੰਚਾਿਲਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਗਾਹਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚ�ਜ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

41. A. ਅਨੁਿਚਤ ਚਲਣ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਧੋਖਾ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਦੁਰਬਚਨ ਚਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

a. ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਨੁਿਚਤ ਚਲਣ ਵਰਿਜਤ ਹ।ੈ 

b. "ਅਨੁਿਚਤ ਚਲਣ" ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਸਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਚੂਕ ਜੋ ਗੰੁਝਲਦਾਰ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ�ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – 

i. ਿਬੰਦੂ 41.B ਦੇ ਤਿਹਤ ਧੋਖਾ ਚਲਣ 

ii. ਿਬੰਦੂ 41.C ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਰਬਚਨ ਚਲਣ 



iii. ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਰ ਚਲਣ ਵਾਂਗ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

41. B.  

a. ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਾਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਚਲਣ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਗਾਹਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਹਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਲਵੇਗਾ, ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਚਲਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – 

i. ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਿਜਸ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਸਦੱਸ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਹ;ੈ ਜਾਂ 

ii. ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ। 

b. ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕ ਚਲਣ ਿਬੰਦੂ 41.B.a ਦੇ ਤਿਹਤ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�, ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਕ "ਿਨਰਧਾਰਕ 
ਕਾਰਕ" ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – 

i. ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਗਾਹਕ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਸਮੇਤ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ; 

ii. ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉ�ਿਚਤਤਾ; 
iii. ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਤੀਫਲ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ਤੀਫਲ 

ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 
iv. ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਬਾਇਕਾਟ ਜਾਂ ਪਰ੍ਭਾਵ; ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਿਵੱਚ ਭੌਤਕ ਸ਼ਰਤ ਹ;ੈ 
v. ਸਦੱਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਿਨਯਾਮਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ; ਅਤੇ 

vi. ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਨੰੂਨ ਜਾਂ ਿਨਯਾਮਕ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ। 

41. C. 

a. ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਦੱਸ ਜਾ ਂਇਸ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਚਲਣ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਜੇ ਇਸ ਿਵੱਚ – 

i. ਦਬਾਵ ਜਾਂ ਅਨੁਿਚਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ 
ii. ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਹਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਲਵੇਗਾ, ਲ�ਦਾ ਹੈ 

ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ।ੈ 

b. ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕ ਚਲਣ ਦਬਾਵ ਜਾਂ ਅਨੁਿਚਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�, ਹੇਠਾਂ ਤੇ 
ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ– 

i. ਚਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਿਥਤੀ, ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਜਾਂ ਿਦਰ੍ੜਤਾ; 
ii. ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ; 

iii. ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਕਸੇ 
ਖਾਸ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਹਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਦੱਸ ਜਾਣੂ ਹ;ੈ 

iv. ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਰਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕ ਿਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – 



v. ਿਵੱਤੀ ਕਰਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ; 
vi. ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਦੱਸ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ 

vii. ਹਲਾਤ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਤ� ਖਤਰਾ ਹ,ੈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। 

ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ (ECN)  

42. ਜੇ ਗਾਹਕ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਫੋਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉ�ਿਚਤ  
ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ (ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਲੱਗ 3 ਦਾ ਵਾਧਾ A 
ਦੇਖੋ)। ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਿਨਯਮਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਯਮਾ/ਂ 
ਉਪ-ਿਨਯਮਾਂ/ਪਿਰ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਭੌਤਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈ-ਮੇਲ 
ਆਈਡੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਗਾਹਕ ਖਾਸ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਹੁੰਚ 
ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  

43. ਸਦੱਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਕ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ECN ਿਡਿਜਟਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, 
�ਿ�ਪਿਟਡ, ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ IT ਅਿਧਿਨਯਮ, 2000 ਦੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ । ਜੇ 
ECN ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਨੁਲੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਥੀ ਫਾਇਲ ਵੀ ਿਡਿਜਟਲ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਨਾਲ 
�ਿ�ਪਿਟਡ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

44. ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾ�ਸ ਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ 
ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

45. ਸਦੱਸ IT ਅਿਧਿਨਯਮ, 2000 ਦੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ SEBI/ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਯਮਾਂ/ਿਨਯਾਮਕਾਂ/ਪਿਰਪੱਤਰਾਂ/ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸੋਫਟ ਅਤੇ ਟ�ਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਫੋਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ECN ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ । ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ 
ਪਰ੍ਮਾਣ ਭਾਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ ਭੋਜਣ ਦੇ ਸਮ� ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰੇਿਟਡ ਲਾਗ ਿਰਪੋਰਟ, SEBI/ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਿਨਯਾਮਕਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਅਵਧੀ ਲਈ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਗ ਿਰਪੋਰਟ ਉਨਹ੍ਾਂ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟਸ ਦੇ ਿਵਵਰਣ 
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਏ ਹਨ/ਈ-ਮੇਲ ਅਸਵੀਿ�ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਸਦੱਸ ਹਰ ਵਾਰੀ 
SEBI/ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿਨਯਮਾ/ਂਪਿਰਪੱਤਰਾਂ/ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ�-ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾ�ਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਪੱੁਟੇਗਾ।  

46. ਸਦੱਸ ਅਿਜਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਭੌਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਫੋਰਮੈਟ ਿਵੱਚ 
ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹ� ਚੁਿਣਆ ਹੈ । ਿਜੱਥੇ ECN ਗਾਹਕ ਤਕ ਨਹ� ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤ� 
(ਈ-ਮੇਲ ਬਾ�ਸ) ਅਸਵੀਿ�ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉ�ਥੇ ਸਦੱਸ SEBI/ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਯਾਮਕਾਂ/ਿਨਯਮਾਂ, ਉਪ-
ਿਨਯਮਾ,ਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਭੌਤਕ ਨੋਟ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਭੌਤਕ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟਸ ਦੀ ਿਭਜਵਾਈ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ।  

47. ਗਾਹਕ ਨੰੂ ECN ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਦੱਸ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਵੈ�ਬਸਾਇਟ ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ 
ਹੈ, ਸਮਾਨ ਸਮ� ਿਵੱਚ ECN ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਤੇ ਉ�ਿਚਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 
ਲਈ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕਰਾਰ ਨੋਟ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਪਰ੍ੰਟ ਆਉਟ ਲੈਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਅਨੂਠੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੇਗਾ।  



48. ਗਾਹਕ ਜੋ ਕਰਾਰ ਨੋਟ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤ� ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ  
(ECN) ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ । ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਦ� ਤਕ ਵਾਜਬ ਰਹੇਗੀ ਜਦ� ਤਕ ਇਹ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਨਹ� ਕਰ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਖਤੇਰ  

49. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਵਰਣਤ ਖਾਸ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਦੱਸ, ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ 
ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਦੱਸ ਜਾ ਂਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ, ਉਪ-ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਯਮਾਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਟਰ੍ ੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ SEBI ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਪਿਰਪੱਤਰਾਂ/ਨੋਿਟਸਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

50. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾ,ਂ SEBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਯਮਾ,ਂ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਪਿਰਪੱਤਰ/ਨੋਿਟਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੇ ਪਿਰਪੱਤਰਾਂ, ਿਨਯਮਾ,ਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

51. ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਗਾਹਕ, ਿਵਚੋਲੀਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਿਧਿਨਯਮ, 1996 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵਚੋਲੀਆ(ਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਪਾਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ 
ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਧ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਿਵਚੋਲੀਆ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹ ੈਤਾ ਂਅਪੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ 
ਵੀ ਹੈ।  

52. ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭਾਵ/ਅਰਥ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਪਰ ਇੱਥੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ, ਜਦ� ਤਕ 
ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਨਯਮਾਂ, ਉਪ-ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਾਮਕਾ/ਂਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ/  
SEBI ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਪਿਰਪੱਤਰਾਂ/ਨੋਿਟਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਭਾਵ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

53. ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਕਰਾਰ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਐਕਸਚ�ਜਾਂ/  SEBI ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਯਮਾ/ਂ  
ਨੋਿਟਸਾਂ/ਪਿਰਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਨਹ� ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਅਿਜਹੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਕਰਾਰਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜਾਂ) ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 15 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਐਕਸਚ�ਜਾਂ/ SEBI ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਫਰਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

54. ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ SEBI ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਿਨਯਮਾਂ, ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਜਹੀਆਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਉ�ਲੇਖਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 
ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

55. ਸਦੱਸਾਂ ਤ� ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤਾ ਿਵਵਰਣ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
 
 
 
 



 
ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਵਾਯਰਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਸੁਿਵਧਾ 

('ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼' ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼ਾਂ) ਿਵੱਚ ਵਰਣਤ ਸਾਰੇ ਖੰਡ/ਕਰਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।  
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉ�ਲੇਖਤ ਖੰਡ/ਕਰਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।) 

 
1.  ਸਦੱਸ ਵਾਯਰਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਧਾਰਤ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ( IBT) ਅਤੇ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਾੱਤਰ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਪਟੋਪ, ਆਿਦ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ 
ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਰ੍ੋਟੋਕੋਲ ( IP) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਦੱਸ SEBI ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਯਰਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਧਾਰਤ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ/ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਲਈ ਲਾਗੂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।  

2.  ਗਾਹਕ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼/ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਾਹਕ ਜਾ ਂਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਧਾਰਤ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ 
ਸੁਿਵਧਾ ਜਾਂ ਵਾਯਰਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਦੀ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਸੁਿਵਧਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹੈ । 
ਸਦੱਸ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਦੱਸ ਦੀ IBT ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਦੱਸ ਦੀ IBT ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱੁਕੇਗਾ ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ 
SEBI ਦੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਦੀ IBT ਵੈ�ਬਸਾਇਟ ਤੇ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਹ 
ਐਕਸਚ�ਜਾਂ/SEBI ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ।  

3.  ਸਦੱਸ ਵਾਯਰਲੈਸ ਤਕਨੀਕ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਦੀ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ, 
ਜੋਖਮਾਂ, ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵੇਗਾ।  

4.  ਸਦੱਸ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵੇਗਾ ਿਕ ਸਦੱਸ ਦਾ IBT ਿਸਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਸਵਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦੀ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਲਸੀ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ/SEBI ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹ।ੈ  

5.  ਗਾਹਕ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੰੂ ਗੱੁਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੇ 
ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦੱਸ ਦੇ IBT ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੋਵੇ, ਭਾਵ� ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਆਦੇਸ਼ ਰੂਿਟਡ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਯਰਲੈਸ ਤਰਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ/ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਲਈ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਨ 
ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸਦੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੰੂ ਪਤਾ 
ਨਹ� ਚਲਦਾ ਹੈ। 

6.  ਗਾਹਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਿਲੱਖਤ ਿਵੱਚ ਸਿੂਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਦੱਸ ਦੇ 
IBT ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤਰੁਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਗੈਰ-ਅਿਧਕਾਰਤ ਉਪਯੋਗ, ਿਮਤੀ, ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ 
ਗੈਰ-ਅਿਧਕਾਰਤ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਆਿਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ 
ਨਾਂ/ਪਾਸਵਰਡ/ਖਾਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਿਨਰੰਤਰਤਾਵਾ/ਂਗੈਰ-ਅਿਧਕਾਰਤ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ/ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹ।ੈ  

7.  ਗਾਹਕ ਵਾਯਰਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਟ/ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਤ� ਆਰਡਰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱੁਕਣ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ 
ਨਾਂ/ਪਾਸਵਰਡ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  



8. ਸਦੱਸ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਡਰ/ਟਰ੍ ੇਡ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜੇਗਾ । ਗਾਹਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਆਰਡਰ/ਟਰ੍ ੇਡ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਗਾਹਕ ਵਾਯਰਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 
ਕਰਕੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦੱਸ ਗਾਹਕ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਆਰਡਰ/ਟਰ੍ ੇਡ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜੇਗਾ।  

9.  ਗਾਹਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਕਈ ਅਿਨਸ਼ਚਤ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਟਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, 
ਸੋਫਟਵੇਅਰ, ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਲਾਇਨਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਉਪਕਰਣ ਆਿਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਅਿਤਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਿਕ IBT ਸੇਵਾ ਿਬਨਾਂ 
ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤ� ਹਰ ਸਮ� ਗਾਹਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।  

10.  ਗਾਹਕ, ਸਦੱਸ ਦੇ IBT ਿਸਸਟਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ, ਰੁਕਾਵਟ, ਗੈਰ-
ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਸਦੱਸ/ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰ੍ਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ/ਸਦੱਸ/ਐਕਸਚ�ਜ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਿਲੰਕ/ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਿਵਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਐਕਸਚ�ਜ ਜਾਂ ਸਦੱਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੋਈ 
ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। 


