АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №_____
м. __________________

«___» _______________ 20__ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Довіритель») в особі __________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)
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який діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,
та
фізична особа-підприємець ______________________________________________,
(вказати прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________________,
(вказати місце проживання )
(надалі іменується «Комерційний агент»), з іншої сторони, які разом іменуються
«Сторони», а кожна окремо ‒ «Сторона», уклали цей Агентський договір (надалі іменується
«Договір») про наступне.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комерційний агент у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним
в Україні законодавством, зобов’язується надати Довірителю послуги щодо вчинення
правочинів, передбачених п. 1.2. цього Договору, від імені Довірителя і за його рахунок.
1.2. За цим Договором Комерційний агент у якості _________________ вчиняє
наступні
правочини
від
імені
Довірителя:
___________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________ в сфері _______________ в
такому порядку _________________.
1.3. Комерційний агент зобов’язаний вчиняти правочини, визначені п. 1.2. цього
Договору, в межах території ___________________________.
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2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Обов’язки Комерційного агента:
‒ вживати всіх необхідних заходів щодо належного та реального виконання своїх
обов’язків за цим Договором;
‒ звітувати перед Довірителем щодо виконання своїх обов’язків, передбачених цим
Договором, у строк _________ шляхом ________________;
‒ після вчинення правочинів, визначених п. 1.2. цього Договору, або в разі
припинення цього Договору до моменту вчинення таких правочинів, негайно повернути
Довірителю видану ним довіреність, строк якої не закінчився;
‒ негайно передати Довірителю все одержане у зв’язку із вчиненням правочинів,
визначених п. 1.2. цього Договору.
2.2. Обов’язки Довірителя:
‒
виплачувати
Комерційному
агентові
винагороду
в
розмірі
_______________________________ грн на умовах __________________________ у строк
__________________ шляхом _________________________________;
‒ видати Комерційному агентові довіреність із зазначенням повноважень, що
випливають з цього Договору, та забезпечити Комерційного агента іншими необхідними
засобами.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Права Комерційного агента:

‒ отримувати винагороду за виконання ним своїх обов’язків за цим Договором у
строки, в розмірі та на умовах, визначених цим Договором.
3.2. Права Довірителя:
‒ вимагати від Комерційного агента належного виконання його обов’язків за цим
Договором.
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим
Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не
з її вини (умислу чи необережності).
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення
Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного
виконання цього Договору.
4.2. За порушення обов’язків, передбачених п. 2.1. цього Договору, Комерційний
агент сплачує Довірителю неустойку в розмірі ____________.
4.3. За порушення обов’язків, передбачених п. 2.2. цього Договору, Довіритель
сплачує Комерційному агентові неустойку в розмірі _________.
4.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані
таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо
запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків, коли остання своїм винним
(умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або
збільшенню збитків.
4.5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні
законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку
відшкодувати на вимогу іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні
збитки та (або) упущену вигоду), у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її
від обов’язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
4.6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням
Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не
передбачено чинним в Україні законодавством.

