WZÓR UMOWY AGENCYJNEJ
zawarta w dniu ............................. r. w ................... pomiędzy:
.................................................................
zwanego/ zwaną dalej „Dającym Zlecenie",
a
.......................................................................
zwanym dalej „Agentem"/ „ Zleceniobiorcą" .
§1
1. Agent/ Zleceniobiorca zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do
stałego zawierania na rzecz Dającego Zlecenie umów, których przedmiotem będzie .....................
oraz do pośredniczenia przy zawieraniu tych umów.
2. Do zawierania umów w imieniu Dającego Zlecenie oraz do odbierania wobec niego oświadczeń
woli Agent / Zleceniobiorca będzie uprawniony tylko wtedy, gdy otrzyma do tego odrębne pisemne
umocowanie wymagane przez właściwe przepisy.
3. Agent / Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy wyłącznie na
terytorium województwa ......................... (dalej „rynek"). Agent/ Zleceniobiorca nie posiada /
posiada wyłączności do działania na rynku na rzecz Dającego Zlecenie.
4. Agent / Zleceniobiorca ma prawo / nie ma prawa wykonywać obowiązki /- ów wynikające/ - ych
z niniejszej umowy za pośrednictwem osób trzecich wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Dającego Zlecenie. Agent za działania osób trzecich wykonujących jego obowiązki wynikające z
niniejszej umowy odpowiada jak za działania własne.
§2
1. W ramach zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, Agent / Zleceniobiorca będzie w
szczególności do :
a) .................................................................................................
b) ...................................................................................................
c) ......................................................................................................
d) ....................................................................................................
e) ....................................................................................................
2. Agent / Zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego i należytego wykonywania obowiązków
wynikających z niniejszej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o interesy Dającego
Zlecenie. Przy ocenie wykonania powyższych obowiązków uwzględnia się zawodowy charakter
prowadzonej przez Agenta działalności.
§3
Dający Zlecenie zobowiązany jest przekazywać Agentowi / Zleceniobiorcy swoją aktualną ofertę
handlową wraz z cennikiem, a także z określeniem zasad i warunków świadczonych przez siebie na
rzecz osób trzecich usług.

§4
1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Agentowi / Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie w
wysokości stanowiącej ............% ceny sprzedaży usługi dokonanej przez Dającego Zlecenie w
wyniku wyłącznych działań Agenta/ Zleceniobiorcy.
2. Agentowi / Zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie od transakcji zawartych po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Agentowi na postawie wystawionej przez niego raz w
miesiącu faktury VAT/ Zleceniobiorcy na podstawie wystawionego rachunku. Wynagrodzenie
będzie płatne w walucie polskiej wg średniego kursu waluty umowy, do której zawarcia
doprowadził Agent/ Zleceniobiorca , ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia faktury/
rachunku.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Agenta/ Zleceniobiorcy
wskazany w fakturze/ na rachunku, w terminie ............ dni od daty jej otrzymania przez Dającego
Zlecenie. Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia odpowiednią kwotą rachunku
bankowego Dającego Zlecenie.
§5
Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Agentowi/ Zleceniobiorcy nie przysługuje zwrot
poniesionych przez niego kosztów. Wartość tych kosztów została uwzględniona przy ustaleniu
należnego Agentowi / Zleceniobiorcy wynagrodzenia.
§6
1. Agent/ zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zarówno w czasie
obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, wszelkich informacji,
w tym w szczególności handlowych, dotyczących klientów Dającego Zlecenie, organizacyjnych i
finansowych Dającego Zlecenie. Agent / Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż przedmiotową
tajemnicę zachowują również wszelkie osoby, za których pośrednictwem Agent / Zleceniobiorca
będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
2. W przypadku naruszenia przez Agenta/ Zleceniobiorcę lub osobę, za której pośrednictwem
Agent/ zleceniobiorca wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, opisanego w ust. 1
obowiązku, Agent/ Zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Dającego Zlecenia karę
umowną w kwocie ................ .
§7
Agent/ zleceniobiorca zobowiązuje się, że w dniu zakończenia świadczenia na rzecz Dającego
Zlecenie usług określonych w niniejszej umowie zwróci Dającemu Zlecenie wszelkie należące do
tego podmiotu mienie oraz wszelkie dokumenty i materiały dotyczące jego działalności, w tym w
szczególności dane wszystkich klientów Dającego Zlecenie.
§8
1. Agent / Zleceniobiorca zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie
pośredniczył lub dokonywał we własnym imieniu transakcji handlowych lub udostępniania osobom
trzecim na podstawie innych tytułów prawnych usług konkurencyjnych wobec usług Dającego
Zlecenie. Agent/ Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż przedmiotowy zakaz będzie miał również
zastosowanie do osób, za których pośrednictwem Agent/ Zleceniobiorca wykonuje obowiązki
wynikające z niniejszej umowy.

2. W przypadku naruszenia przez Agenta / Zleceniobiorcę lub osobę, za której pośrednictwem
Agent / Zleceniobiorca wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, opisanego w ust. 1
obowiązku, Agent / Zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Dającego Zlecenia karę
umowną w kwocie .......................... .
§9
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ...........................
2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z
zachowaniem.....................okresu wypowiedzenia.
3. Dającemu Zlecenie przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku..........................................
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, w
szczególności dotyczące umowy agencyjnej/ umowy zlecenia.
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Dający Zlecenie

Agent/ Zleceniobiorca

