Zasady postępowania w przypadku zawarcia Transakcji w oparciu o błędne kwotowania w
Systemie Transakcyjnym OTC.

§1
mBM publikuje kwotowania w Systemie Transakcyjnym OTC w oparciu o kwotowania
pochodzące od Dostawców Kwotowań i Banków Oferujących Płynność. W niektórych
okolicznościach kwotowania te mogą zawierać błędy i być znacząco odchylone od cen
rynkowych instrumentów bazowych. Za cenę błędną dla Instrumentów Finansowych będzie
uważana cena zawarcia Transakcji w Systemie Transakcyjnym OTC, która była odchylona in
plus albo in minus od kursu średniego (cena mid) danego instrumentu bazowego z chwili
zawierania Transakcji opublikowanego przez Uznaną Agencję Informacyjną o wartość
dwukrotnego spreadu dla danego instrumentu bazowego , jaki w momencie zawierania
transakcji był publikowany przez Uznaną Agencję Informacyjną.
§2
1. Błędne kwotowania mogą wystąpić również w przypadku:
a) zawarcia Transakcji w momencie gdy notowania instrumentu bazowego zostały
zawieszone,
b) anulowania Transakcji zawartych na instrumencie bazowym - w odniesieniu do Transakcji
zawartych w tym czasie przez Klienta,
c) otrzymania przez mBM informacji od Banku Oferującego Płynność o anulowaniu
Transakcji zawartych przez mBM w na rzecz Klienta, wskutek wykonania zlecenia Klienta
po cenie odbiegającej od ceny rynkowej instrumentu bazowego w chwili realizacji
zlecenia.
§3
1. Oświadczenia przekazywane sobie przez strony w zakresie dotyczącym odstąpienia
od Transakcji lub zmiany warunków Transakcji zawartej w oparciu o błędne
kwotowania powinny być przekazywane w następujący sposób:
a. telefonicznie, lub
b. drogą elektroniczną na podany przez Stronę adres e-mail; w przypadku mBM
adresem właściwym jest mforex@mbank.pl
2. Oświadczenie powinno zawierać : numery Transakcji których dotyczy, powołanie się
na cenę publikowaną przez Uznaną Agencję Informacyjną w chwili dokonania
Transakcji.
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