Hossa– termin giełdowy oznaczający długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych
lub cen towarów notowanych na giełdzie.
Potoczna nazwa nawiązuje do metody ataku przez byka – uderza rogami z dołu do góry.
Bessa – termin giełdowy oznaczający długotrwały spadek kursu giełdowego papierów wartościowych
lub cen towarów notowanych na giełdzie.
Potoczna nazwa nawiązuje do metody ataku przez niedźwiedzia – uderza łapą z góry na dół.
Bankomat – automatyczne urządzenie służące przede wszystkim do wypłaty gotówki za pomocą
magnetycznej lub inteligentnej (mikroprocesorowej, chipowej) karty płatniczej. Obecnie bankomaty
służą także do drukowania potwierdzeń, dostarczania informacji o stanie konta, przyjmowania wpłat
na konto itp. operacji.
Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank
zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje
się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym
bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.
Polecenie przelewu – jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu
dostawcy usług płatniczych (np. bankowi) dyspozycji przez płatnika przekazania określonej kwoty z
rachunku płatniczego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek płatniczy odbiorcy
(beneficjenta).
Kasa - w rachunkowości jednostek gospodarczych konto lub grupa kont księgowych
ewidencjonujących stan gotówkowych środków finansowych krajowych i zagranicznych,
Dyskonto– to wartość o jaką należy pomniejszyć kwotę przyszłą (FV), aby otrzymać bieżącą kwotę
Kapitał oznacza dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu
lub kontynuacji działalności gospodarczej
Karta kredytowa – karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego
przez wydawcę karty, np. bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ramach
przyznanego limitu.
Czek jest przede wszystkim środkiem zapłaty, bowiem wręczany jest zamiast pieniądza, przy zakupie
towarów lub usług
Stopa procentowa – koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji
udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od
pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym.
Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie
Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję
dóbr. Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem matematycznym (głównie metody ilościowe)

Lokata pieniężna - oprocentowany dochód z odrębnego konta-lokaty pieniężnej, polegający na
często krótkoterminowym "zamrożeniu" określonej kwoty pieniężnej celem osiągnięcia zysku po
upływie tego terminu
Debet – (łac. ‘winien’ od debēre 'być winnym’) – w bankowości debetem nazywa się ujemne saldo na
rachunku bankowym, które powstaje na skutek wypłacenia z tego rachunku więcej środków niż na
nim było lub możliwość wypłaty większej ilości środków niż znajduje się na koncie (odnawialna
pożyczka w rachunku).
Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem
działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki
gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.NBP przysługuje wyłączne prawo
emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Moneta – przeważnie metalowy znak pieniężny, o określonej formie, opatrzony znakiem emitenta.
Emitent gwarantował umowną wartość monety. Pierwotnie wartość ta zbliżona była do rynkowej
wartości kruszców zawartych w monecie.
Upadłość (potocznie bankructwo, plajta) – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika,
polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli
Superata – jest to określenie związane z praktyką handlową. Oznacza sytuację, kiedy utarg w kasie w
danym przedsiębiorstwie jest wyższy, niż wynikałoby to z sumy wartości sprzedanych towarów czy
usług
Rachunek bankowy - zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest
bankiem. Zamiennie używa się nazwy konto.
Kapitalizacja odsetek – dopisywanie narosłych odsetek do kapitału; powiększenie kapitału o odsetki,
które zostały przez ten kapitał wygenerowane. Okres, po jakim narosłe odsetki są dopisywane do
kapitału, jest nazywany okresem kapitalizacji.
Odsetki – koszt, naliczany za używanie pożyczonego kapitału jego właścicielowi; standaryzowaną
miarą tego kosztu w przeliczeniu na jednostkę kapitału i roczny czas użytkowania jest stopa
procentowa
Inflacja – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce[1]. Skutkiem tego procesu jest
spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.
Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego oraz
prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej państwa
Żyrant potoczne określenie poręczyciela, czyli osoby potwierdzającej możliwość spłaty zobowiązania
finansowego innej osoby
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