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carrier nominated by the buyer - przewoź-
nik wyznaczony przez kupującego
ccarrier's business - przedsiębiorstwo trans-
portowe
carrier's charges - przewoźne
carrier's liability - odpowiedzialność prze-
woźnika
carrier's lien - prawo zastawu przewoźnika
carrier's lien clause - klauzula o prawie za-
stawu przewoźnika
carrier's offer - oferta przewoźnika
carrier's receipt - kwit przewoźnika
carrier's reservations - zastrzeżenia przewoź-
nika
carrier's statement - oświadczenie przewoź-
nika o szkodach powstałych podczas prze-
wozu

to carry - przewozić
to carry in transit - przejść tranzytem
to carry out a contract - wykonać umowę
to carry out an order - realizować zamówie-
nie/zlecenie

carrying - przewóz, spedycja, transport
carrying agent - przewoźnik
carrying agent's liability - odpowiedzialność
przewoźnika
carrying capacity - nośność
carrying custom - zwyczaj przewozowy
carrying fees - opłaty za przewóz
carrying order - zlecenie transportowe
carrying power - ładowność
carrying time - czas transportu (przewozu)
carrying trade - spedycja

cartage - opłata za przewóz
cartage contractor - przewoźnik
cartage contractor's liability - odpowiedzial-
ność przewoźnika
cartage custom - zwyczaj przewozowy

cartel - kartel
carting - przewóz wózkiem

carting to ship's side - dowóz do burty statku
carton - karton

carton packing - opakowanie kartonowe
case - futerał, skrzynia

case marking - znakowanie skrzyń

to case - pakować w skrzynie
to case goods - pakować towar w skrzynie

cased - opakowany w skrzynie
cased goods - towar w skrzyniach

case-in-need - adres w potrzebie
case-lot weight - waga jednostkowa
cash - gotówka 2. gotówkowy, kasowy

cash against ... - gotówka w zamian za ...
cash against documents - gotówka za doku-
menty
cash before delivery - gotówka przed dostawą
cash before shipment - gotówka przed zała-
dowaniem
cash by return mail - gotówka pocztą powrotną
cash collection - inkaso gotówkowe
cash credit - kredyt gotówkowy
cash deposit - depozyt pieniężny
cash discount - dyskonto gotówkowe
cash down - płatne gotówką
cash in advance - zapłata gotówką z góry
cash indemnity - odszkodowanie pieniężne
cash less discount - płatne gotówką ze skon-
tem
cash on arrival - gotówka przy nadejściu to-
waru
cash on delivery parcel - przesyłka za pobra-
niem
cash on shipment - gotówka przy wysyłce
cash order - zamówienie gotówkowe
cash payment - płatność gotówką
cash price - cena gotówkowa
cash purchase - zakup za gotówkę
cash reimbursement - remburs gotówkowy
cash settlements - rozliczenia gotówkowe
cash with discount - płatne ze skontem
cash with order - gotówka przy zamówieniu

to cash - inkasować, płacić
to cash a cheque - inkasować czek

cashier - kasjer
cashier's cheque - czek gotówkowy

cashless - bezgotówkowy
cashless settlement of accounts - rozlicze-
nie clearingowe

cask - beczka
to cask - beczkować

carry
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catalogue - katalog
catalogue of products - katalog wyrobów
catalogue on application - katalog na żądanie
catalogue price - cena katalogowa
catalogue sale - sprzedaż według katalogu

ceiling - limit, plafon
ceiling letter of credit - plafon akredytywy
ceiling price - cena maksymalna
ceiling rate - stawka maksymalna

cellarage - opłata za składowanie w piwnicy
cellular - komorowy

cellular container vessel (m) - kontenerowiec
komorowy

central - centralny, główny
central headquarter - siedziba główna
central office - centrala
central sales office - centrala handlowa
central station - dworzec główny

certificate - atest, certyfikat, świadectwo
certificate ad interim - świadectwo tymcza-
sowe
certificate of age - świadectwo wieku
certificate of analysis - świadectwo analizy
certificate of authentication - świadectwo
legalizacji
certificate of average - certyfikat awaryjny
certificate of cargoworthiness - świadectwo
o zdatności statku do przewozu ładunku
certificate of class - certyfikat klasy statku
certificate of cleanliness - świadectwo czy-
stości pomieszczeń ładunkowych statku
certificate of clearance - świadectwo doko-
nania odprawy celnej
certificate of clearing - świadectwo dokona-
nia odprawy celnej
certificate of competency - świadectwo kwa-
lifikacyjne
certificate of condemnation - świadectwo
kondemnacji
certificate of conditioning - świadectwo kon-
dycjonowania
certificate of congestion - świadectwo o kon-
gestii
certificate of count - atest liczmański, świa-
dectwo liczenia

certificate of damage - certyfikat awaryjny
certificate of delivery - pokwitowanie dostawy
certificate of deposit - certyfikat depozytowy,
kwit składowy
certificate of deratization - świadectwo de-
ratyzacji
certificate of disinfection - świadectwo de-
zynfekcji
certificate of drawback - upoważnienie do
zwrotu cła
certificate of fitness - świadectwo gotowości
do eksploatacji
certificate of force majeure - certyfikat siły
wyższej
certificate of freeboard - świadectwo wolnej
burty
certificate of fumigation - świadectwo fu-
migacji
certificate of guarantee - świadectwo gwa-
rancyjne (wagi ładunku)
certificate of health - świadectwo zdrowia
certificate of identification - świadectwo toż-
samości
certificate of indemnity - rewers gwarancyjny
certificate of inspection - certyfikat inspekcyjny
certificate of insurance - certyfikat ubezpie-
czeniowy
certificate of mailing - dowód nadania
certificate of manufacture - świadectwo o
wyprodukowaniu
certificate of measurement - świadectwo po-
miarowe statku
certificate of nationality - świadectwo przy-
należności państwowej statku
certificate of non-dumping - świadectwo an-
tydumpingowe
certificate of non-manipulation - świadectwo
o niemanipulacji
certificate of origin - świadectwo pochodzenia
certificate of ownership - świadectwo wła-
sności statku
certificate of packing - świadectwo stanu
opakowania
certificate of pedigree - świadectwo o rodo-
wodzie zwierząt

certificate
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certificate of posting - recepis pocztowy
certificate of production - świadectwo pro-
dukcji
certificate of purity - atest czystości składu
certificate of qualification - świadectwo kwa-
lifikacyjne (rośliny)
certificate of quality - certyfikat jakościowy
certificate of quarantine - świadectwo kwa-
rantannowe
certificate of radioactivity - świadectwo ra-
dioaktywności
certificate of receipt - potwierdzenie odbioru
certificate of registration - świadectwo reje-
stracji
certificate of registry - świadectwo rejestracji
statku
certificate of reimportation - świadectwo re-
importu
certificate of sampling - świadectwo próbo-
brania
certificate of seaworthiness - świadectwo o
zdolności statku do żeglugi
certificate of shipment - kwit wysyłkowy
certificate of standardization - świadectwo
standaryzacji
certificate of stowage (m) - atest sztauerki
certificate of survey - protokół oględzin
certificate of tonnage - świadectwo pomia-
rowe statku
certificate of validity - świadectwo ważności
certificate of valuation - świadectwo o osza-
cowaniu ładunku
certificate of weight - świadectwo ważenia
towaru

to certificate - legalizować
certification - legalizacja, poświadczenie,
potwierdzenie
certification of date - poświadczenie daty
certification of documents - poświadczenie
dokumentów
certification of signature - poświadczenie
podpisu
certification of weight - legalizacja/poświad-
czenie wagi

certified - poświadczony
certified cheque - czek potwierdzony (przez bank)
certified copy - odpis uwierzytelniony
certified document - dokument poświadczony
certified invoice - faktura wizowana
certified manifest - manifest wizowany
certified public weigher - wagowy przysięgły
certified weight - waga stwierdzona urzędowo

cession - cesja
cession clause - klauzula o cesji praw z umowy

chamber - izba, komora
chamber of arbitration - izba arbitrażowa/
rozjemcza
Chamber of Commerce - izba handlowa
chamber of economy - izba gospodarcza
chamber of foreign trade - izba handlu za-
granicznego
chamber of industry and commerce - izba
przemysłowo-handlowa
chamber of shipping - izba żeglugowa
Chamber of Shipping Index - indeks frach-
towy angielski

change - zmiana
change in prices - zmiana cen
change of address - zmiana adresu
change of residence - zmiana siedziby
change of term - zmiana terminu
change of trading address - zmiana adresu
prowadzenia działalności gospodarczej
change of trading name - zmiana nazwy firmy
change of voyage - zmiana kursu statku

channel - kanał
channel of distribution - kanał dystrybucji

charge - koszt, opłata
charges at origin - opłaty przy nadaniu
charge both ways - koszt przewozu w obie
strony
charge capacity - pojemność ładunkowa
charge clause - klauzula o opłatach porto-
wych
charge collection - pobieranie opłat
charges comprised - łącznie z kosztami
charges extra - koszty dodatkowe
charge for carriage - fracht (przewoźne)
charge for collection - opłata inkasowa

certificate
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charge for consignee account - opłata na ra-
chunek odbiorcy
charge for delivery - koszt dostawy
charge for demurrage - opłata za przestój,
przestojowe
charge for freight - fracht (przewoźne)
charge for hoisting - opłata za dokonanie
czynności przeładunkowych przez dźwig
statku
charges for maintance - koszty obsługi
charge for safe custody - opłata za przechowanie
charge for safe-keeping - opłata za przecho-
wanie
charge for transmission - koszt spedycji
charge here - koszt ponosi dostawca
charge in force - opłata obowiązkowa
charges included - łącznie z kosztami
charges not included - bez kosztów
charges note - nota spedycyjna
charges of insurance - koszty ubezpieczenia
charges paid - koszty opłacono
charge prepaid - fracht opłacony
charges to be collected - koszty do pobrania
przy odbiorze

to charge - ładować, pobrać opłatę
to charge a commission - pobrać prowizję
to charge a duty - pobrać cło

charter - czarter
charter agreement - umowa czarterowa
charter by demise - czarter gołego statku
charter commission - prowizja czarterowa
charter contract - czarter, umowa czarterowa
charter exchange - giełda frachtowa
charter flight - lot czarterowy
charter form - formularz czarterowy
charter freight - fracht czarterowy
charter hire - opłata czarterowa
charter market - giełda frachtowa, rynek
czarterowy
charter money - opłata czarterowa
charter rate - stawka czarterowa
charter service - obsługa czarterowa
charter ship - statek czarterowy
charter terms - warunki czarterowe
charter time - czas trwania czarteru

to charter - czarterować
to charter a plane - czarterować samolot
to charter a ship - czarterować statek
to charter a ship in part - czarterować część
statku
to charter a ship wholly - czarterować cały
statek
to charter for a complete cargo - czartero-
wać statek na ładunek pełnostatkowy
to charter for a part cargo - czarterować sta-
tek na ładunek niepełnostatkowy
to charter for a trip - czarterować na podróż
to charter for a voyage - czarterować na podróż
to charter on time - czarterować na czas
to charter tonnage - czarterować statek

chartered - biegły 2. zaczarterowany
chartered accountant - biegły księgowy
chartered freight - fracht czarterowy
chartered ship - statek zaczarterowany
chartered voyage - podróż zaczarterowana

charterer - czarterujący
charterer pais dues - czarterujący uiścił opłaty
charterer's agent - agent czarterującego
charterer's liability - odpowiedzialność czar-
terującego
charterer's option - opcja czarterującego
charterer's order - dyspozycja załadowcy
charterer's stevedore - czarterujący wyzna-
cza sztauera
charterer's/owner's idea of freight rate - idea
frachtowa

chartering - czarterowanie
chartering agent - agent czarterowy
chartering broker - makler okrętowy
chartering broker's order - dyspozycja ma-
klera okrętowego
chartering conditions - warunki czarterowania
chartering office - biuro frachtowe
chartering order - zlecenie zaczarterowania

charter-party (m) - czarterpartia
charter-party bill of lading - konosament
czarterowy
charter-party clause - klauzula czarteru
charter-party form - formularz czarteru

cheap - tani
cheap flag - tania bandera

cheap
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check - kwit 2. kontrola, sprawdzenie
check acceptance - odbiór kontrolny
check point - punkt kontrolny
check sample - próbka kontrolna
check test - badanie kontrolne
check weight - waga kontrolna

to check - przeprowadzić kontrolę,
sprawdzić
to check an invoice - sprawdzić fakturę
to check weight - sprawdzić wagę, ważyć
kontrolnie

checker - liczman
checking - sprawdzenie

checking charge - koszt przeliczenia ładunku
checking note - atest liczmański
checking of quality - brakowanie, kontrola
jakości

chemical - chemiczny 2. chemicals -
chemikalia
chemical analysis - analiza chemiczna
chemical compound - skład chemiczny

cheque - czek, czekowy
cheque acceptance - akcept czekowy
cheque at presentation - czek a vista
cheque card - karta czekowa
cheque cover - pokrycie czeku
cheque fee - opłata czekowa
cheque for cashing - czek do inkasa
cheque for collection - czek do inkasa
cheque for the amount of... - czek na sumę ...
cheque for traveller - czek podróżniczy
cheque form - blankiet czekowy
cheque holder - posiadacz czeku
cheque in blank - czek in blanco
cheque law - prawo czekowe
cheque protest - protest czeku
cheque rate - kurs czekowy
cheque stamp - opłata stemplowa od czeku
cheque to bearer - czek na okaziciela
cheque to order - czek na zlecenie

chief - kierownik
chief clerk - kierownik biura okrętowego
chief officer - pierwszy oficer statku
chief storekeeper - kierownik magazynu

chilled - chłodzony
chilled cargo - ładunek chłodzony
chilled goods insurance - ubezpieczenie to-
warów przechowywanych w chłodni
chilled meat - mięso chłodzone

choice - wybór
choice cargo - ładunek do wyboru wyboru
armatora
choice of goods - asortyment towarów
choice of law clause - klauzula o wyborze
prawa właściwego dla kontraktu

cipher - cyfra
circa - około
circular - cyrkularny

circular cheque - czek okrężny
circular letter of credit - akredytywa okrężna

civil - cywilny
civil agent - makler cywilny
civil commotion - niepokoje społeczne roz-
ruchy
civil day - doba
civil liability - odpowiedzialność cywilna
civil liability insurance - ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej

claim - powództwo, reklamacja, żądanie
claim amount - suma roszczenia
claim bond - zabezpieczenie roszczenia
claim for compensation - roszczenie o od-
szkodowanie
claim for damages - roszczenie o odszkodo-
wanie
claim for indemnity - roszczenie o odszko-
dowanie
claim for payment - roszczenie o zapłatę
claim of delivery - reklamacja dostawy
claim of delivery date - reklamacja (dotycząca)
terminu dostawy
claim of packing - reklamacja (dotycząca) opa-
kowania
claim of quality - reklamacja jakościowa
claim on a bill of exchange - roszczenie we-
kslowe
claim procedure - procedura reklamacyjna

to claim - reklamować

check
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class - kategoria, klasa
class mark - znak klasyfikacyjny statku
class of commodities - kategoria towarów
class of risk - rodzaj ryzyka
class of the ship - klasa statku
class of the ship certificate - certyfikat klasy
statku
class rate - składka ubezpieczeniowa taryfowa
class rates - stawki klasyfikacyjne

classification - klasyfikacja 2. klasyfika-
cyjny
classification certificate - świadectwo klasy-
fikacyjne
classification clause - klauzula klasyfikacyjna
classification control - kontrola klasyfikacyjna
classification of goods - klasyfikacja towarów
classification rate - stawka klasyfikacyjna
classification register - rejestr klasyfikacyjny
statków
classification society - towarzystwo klasyfi-
kacyjne statków
classification surveyor - inspektor towarzy-
stwa klasyfikacyjnego

clause - klauzula, paragraf, punkt kon-
traktu, warunek
clause in a contract - punkt umowy
clause of accession - klauzula przystąpienia
clause of price revision - klauzula rewizji cen
clause rebus sic stantibus - klauzula rebus
sic stantibus

claused - zaklauzulowany, zawierający
zastrzeżenia
claused bill of health - brudne świadectwo
zdrowia
claused bill of lading - konosament brudny
claused certificate of health - brudne świa-
dectwo zdrowia

clean - czysty
clean acceptance - akcept bezwarunkowy
clean air waybill - lotniczy list przewozowy
bez zastrzeżeń
clean bill - weksel bezdokumentowy
clean bill of health - świadectwo zdrowia
bez zastrzeżeń
clean bill of lading - konosament czysty

clean board receipt (m) - czysty kwit sternika
clean cargo - ładunek czysty
clean charter (m) - czarter czysty
clean collection - inkaso czyste
clean credit - kredyt bieżący
clean encashment - inkaso czyste
clean letter of credit - akredytywa prosta (czysta)
clean on a board - czysty na statku (np. konosament)
clean report of findings - świadectwo rze-
czywistego wyprodukowania
clean ship's receipt - czysty kwit sternika
clean transport document - czysty doku-
ment transportowy

clear - czysty (wyrazisty)
clear bill of health - świadectwo zdrowia bez
zastrzeżeń
clear bill of lading - konosament czysty
clear days - dni pełne
clear of ice - wolny od lodów

to clear - clić, klarować statek, odprawić
celnie, uiścić, płacić fracht
to clear a ship - dokonać odprawy celnej statku,
klarować statek
to clear a ship inward - dokonać odprawy
celnej statku na wejściu
to clear a ship outward - dokonać odprawy
celnej statku na wyjściu
to clear goods - oclić towar
to clear inward - zaklarować statek
to clear outwards - wyklarować statek
to clear the goods for export - dokonać od-
prawy celnej towarów w eksporcie
to clear through customs - dokonać odprawy
celnej

clearance - klarowanie, odprawa celna,
rozliczenia bezgotówkowe
clearance bill - świadectwo odprawy celnej
clearance card - kwit odprawy celnej
clearance certificate - kwit odprawy celnej
clearance charge - opłata za klarowanie
clearance dimensions - gabaryt, wymiary
gabarytowe
clearance for export - odprawa celna towa-
rów w eksporcie
clearance for import - odprawa celna towa-
rów w imporcie

clearance
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clearance inwards - odprawa celna przywozowa
clearance note - świadectwo dokonania od-
prawy celnej
clearance of the ship - klarowanie statku
clearance outwards - odprawa celna w wy-
wozie
clearance outwards certificate - świadectwo
odprawy celnej wywozowej
clearance papers - dokumenty odprawy celnej
clearance place - miejsce odprawy celnej

cleared - oclony
cleared for export - odprawiony w eksporcie
cleared for import - odprawiony w imporcie
cleared goods - towar po odprawie celnej
cleared inwards - odprawiony celnie na wej-
ściu
cleared outwards - odprawiony celnie na
wyjściu
cleared without examination - oclony bez
kontroli

clearing - klarowanie statku, odprawa
celna, rozliczenia bezdewizowe, rozli-
czenie clearingowe
clearing account - konto clearingowe
clearing agent - agent celny
clearing agreement - umowa clearingowa
clearing balance - saldo clearingowe
clearing bank - bank clearingowy
clearing bill - świadectwo odprawy celnej
statku na wyjściu
clearing broker - makler klarujący
clearing certificate - kwit odprawy celnej
clearing charge - koszt odprawy celnej
clearing claim - różnica clearingowa
clearing cost - koszt odprawy celnej
clearing credit - kredyt rozliczeniowy
clearing currency - dewizy clearingowe
clearing debt - dług clearingowy
clearing documents - dokumenty rozrachun-
kowe
clearing for export - odprawa celna towa-
rów w eksporcie
clearing forwarder - spedytor celny
clearing house - izba rozrachunkowa
clearing inwards - zaklarowanie

clearing of the ship - klarowanie statku
clearing outward - odprawa celna statku na
wyjściu
clearing place - miejsce odprawy celnej
clearing rate - kurs clearingowy
clearing settlement - rozliczenie clearingowe
clearing transaction - transakcja clearingowa

clock - zegar
clock stamp - stempel z datą i godziną na-
dejścia dokumentu

closed - zamknięty
closed bidding - przetarg zamknięty
closed port - port zamknięty

closing - zamknięcie
closing date - ostatni dzień przyjęcia ładun-
ków na statek
closing of a contract - zawarcie kontraktu
closing of the frontier - zamknięcie granicy
closing of the port - zamknięcie portu

coast - wybrzeże
coast guard - Straż Wybrzeża
coast trade - handel kabotażowy, kabotaż

coastal - kabotażowy
coastal navigation - kabotaż
coastal port - port dowozowy
coastal ship - kabotażowiec

coaster - kabotażowiec
coasting - kabotaż

coasting barge - lichtuga
coasting manifest - manifest kabotażowy
coasting rate - stawka frachtowa kabotażowa

coastwise - kabotażowy
coastwise bill of lading - konosament kabo-
tażowy
coastwise shipping - kabotaż
coastwise trade - handel kabotażowy
coastwise traffic - handel kabotażowy

code - kod, kodeks
code of administrative proceedings - kodeks
postępowania administracyjnego
code of commerce - kodeks handlowy

collateral - dodatkowy
collateral acceptance - akcept zabezpieczający
collateral clause - klauzula dodatkowa
collateral contract - umowa dodatkowa

cleared
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collateral insurance - ubezpieczenie dodat-
kowe
collateral security - zabezpieczenie dodatkowe
collateral surety - gwarancja dodatkowa

to collect - inkasować, odebrać (przesyłkę)
to collect a bill - inkasować rachunek
to collect a charge - pobrać opłatę
to collect a cheque - inkasować czek
to collect a duty - pobrać cło
to collect documents - odebrać dokumenty

collected - odebrany
collected amount - kwota inkasowana
collected on delivery - płatny przy dostawie

collecting - pobieranie
collecting agency - agencja inkasowa
collecting bank - bank inkasujący
collecting charge - opłata za inkaso
collecting commission - opłata za inkaso
collecting procedure - procedura inkasowa
collecting vehicle - odbierający pojazd

collection - inkaso
collection advice - awizo inkasowe
collection and delivery - inkaso i dostawa
collection bank - bank inkasujący
collection by the bank - inkaso bankowe
collection charge - koszt inkasa
collection fees - opłaty za inkaso
collection instructions - instrukcje inkasowe
collection ledger - księga inkas
collection notice - awizacja o odbiorze
collection of a document - odbiór dokumentu
collection of cargo - odbiór ładunku
collection of cheques - inkaso czeków
collection of duty - pobór cła
collection of goods - odbiór towaru
collection of samples - zestaw próbek
collection only cheque - czek krosowany
collection order - polecenie inkasa
collection tariff - taryfa opłat inkasowych
collection with bank guarantee - inkaso do-
kumentowe z gwarancją bankową
collection with compulsory acceptance - in-
kaso z akceptem obowiązkowym
collection with contractual acceptance - in-
kaso z akceptem umownym

collective - zbiorowy
collective bill of lading - konosament zbio-
rowy
collective consignment - przesyłka zbiorowa
collective freight rate - stawka frachtowa
zbiorowa
collective policy - polisa zbiorowa
collective shipment - przesyłka zbiorcza
collective truck load - przesyłka zbiorowa

collision - kolizja, zderzenie (statków)
collision clause - klauzula o szkodach zde-
rzeniowych

combination - połączenie
combination policy - polisa ubezpieczenia
kombinowanego
combination rate - stawka składana (np. celna)
combination shipment - przesyłka zbiorowa

combined - kombinowany
combined carloads - przesyłka zbiorowa
combined carrier - statek kombinowany
combined duty - cło mieszane
combined rates - taryfa kombinowana
combined service - transport kombinowany
combined tariff - taryfa mieszana
combined transport - transport kombinowany
combined transport bill of lading - konosa-
ment multimodalny
combined transport contract - umowa o
przewóz kombinowany
combined transport document - dokument
transportu kombinowanego
combined transport operator - operator
transportu multimodalnego

combustible - łatwopalny
combustible cargo - ładunek łatwopalny

coming - przybycie
coming into force - wejście w życie

commerce - handel
commerce data - dane handlowe

commercial - handlowy
commercial acceptance - akcept handlowy
commercial agency - agencja handlowa
commercial agent - agent handlowy
commercial agreement - umowa handlowa
commercial arbitration - arbitraż handlowy

commercial
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commercial attaché - attaché handlowy
commercial bank - bank handlowy/komer-
cyjny
commercial bill of exchange - weksel han-
dlowy
commercial business - przedsiębiorstwo
handlowe, transakcja handlowa
commercial claim - reklamacja handlowa
commercial code - kodeks handlowy
commercial company - spółka handlowa
commercial contract - umowa handlowa
commercial correspondence - korespondencja
handlowa
commercial credit - kredyt handlowy
commercial credits guarantee - gwarancja
kredytów handlowych
commercial custom - zwyczaj handlowy
commercial director - dyrektor handlowy
commercial directory - informator handlowy
commercial document - dokument handlowy
commercial exchange - weksel kupiecki
commercial information - informacja handlowa
commercial inquiry office - biuro informacji
handlowej
commercial law - prawo handlowe
commercial legislation - ustawodawstwo
handlowe
commercial letter of credit - akredytywa to-
warowa
commercial load - ładunek handlowy
commercial mark - marka handlowa
commercial name - nazwa handlowa
commercial paper - weksel handlowy
commercial port - port handlowy
commercial power - pełnomocnictwo han-
dlowe
commercial risk - ryzyko handlowe
commercial sample - próbka handlowa
commercial set - komplet dokumentów han-
dlowych podstawowych
commercial terms - warunki handlowe
commercial transport - przewóz handlowy
commercial treaty - układ handlowy
commercial value - wartość handlowa
commercial weight - waga handlowa

commission - komis 2. komisowe, kurtaż,
opłata komisowa
commission account - konto prowizji
commission agency - dom komisowy
commission agent - agent komisowy
commission business - dom komisowy,
transakcja komisowa
commission buyer - komisant importowy
commission charge - opłata prowizyjna
commission claim - roszczenie o prowizję
commission fee - komisowe
commission for collection - prowizja inkasowa
commission house - dom komisowy
commission inclusive - łącznie z prowizją
commission letter - list komisowy
commission merchant - komisant
commission order - zlecenie komisowe
commission rate - stawka prowizyjna
commission sale - sprzedaż komisowa
commission seller - komisant
commission warehouse - skład komisowy

committee - komisja
committee of experts - komisja ekspertów

commodity - artykuł, towar 2. towarowy
commodity agreement - umowa towarowa
commodity box rate (CBR) - stawka kontene-
rowa niejednolita
commodity classification - nomenklatura to-
warowa
commodity composition of exports - struk-
tura towarowa eksportu
commodity credit - kredyt towarowy
commodity credit insurance - ubezpieczenie
kredytu towarowego
commodity exchange - giełda towarowa
commodity loan - kredyt towarowy
commodity pattern - struktura obrotów to-
warowych
commodity specification - specyfikacja to-
warowa
commodity turnover - obrót towarowy

common - wspólny
common average - awaria poszczególna
common carrier - przewoźnik publiczny
Common Customs Tariff - Wspólna Taryfa

commercial


