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W książce zaprezentowano między innymi:




szczegółowy podział kosztów, obowiązków i ryzyka między kupującym i
sprzedającym, związanych z dostawą towaru, zawarty w formułach Incoterms® 2010;
regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej, dotyczące dokumentów transportowych
wystawianych w związku z akredytywą dokumentową;
opinie Komisji Bankowej Międzynarodowej Izby Handlowej pomagające w
interpretacji zapisów w dokumentach transportowych, stanowiących podstawę zapłaty
przy zastosowaniu akredytywy dokumentowej.

Książka przeznaczona jest zarówno dla studentów zainteresowanych handlem zagranicznym i
jego obsługą logistyczną, gdyż omawia w szerokim zakresie konsekwencje stosowania formuł
Incoterms® 2010, a także dla przedsiębiorców prowadzących międzynarodową działalność
handlową i ich spedytorów.
W książce omówione są formuły handlowe, z których wynika kto zarządza procesem dostawy
towarów od nadawcy do odbiorcy, a także dokumenty transportowe, świadczące o wykonaniu
zobowiązań kontraktowych przez eksportera, gdy dostawa jest realizowana z wykorzystaniem
akredytywy dokumentowej i inkasa dokumentowego. Przedstawiono je na tle analizy
elementów kontraktu handlu zagranicznego.
Treść książki jest ilustrowana licznymi przykładami z praktyki handlu zagranicznego
oraz jego obsługi transportowo-spedycyjnej.
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