ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ НА ПРОДАЖ ПОСЛУГ №_____
м. _____________________

______________ року

IL
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___________________________________ (надалі іменується «Довіритель») в особі
__________________________________________________________________, який (а) діє
на підставі ___________________________________________________, з однієї сторони,
та
_____________________________________________________________________________,
(вказати найменування сторони)

(надалі іменується
«Повірений»), паспорт серії ___ № ____________, виданий
________________
______________________________________________
«__»___________ _____ року, РНОКПП _________________________, зареєстрований (на)
____________________________________________________________________________),
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо ‒
«Сторона») уклали цей Договір доручення (надалі іменується «Договір») про наступне.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Довіритель доручає, а
Повірений зобов’язується за винагороду від імені та за рахунок Довірителя вчинити певні
юридичні дії, визначені у п. 1.2. цього Договору.
1.2. Повірений зобов’язується сприяти в укладенні угод Довірителя з компанією
_________________________________з приводу надання______ вказати найменування
послуги______________ та в подальшому фактичного споживання послуг Довірителем,
супроводжувати процес підписання, узгодження умов і виконання Сторонами даних
договорів, при необхідності, за окремим дорученням представляти інтереси Довірителя.
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2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО
2.1. Повірений має право відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають
інтереси Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав у
розумний строк відповіді на свій запит.
2.2. Повірений має право на плату за виконання доручення та на відшкодування
витрат, пов’язаних з його виконанням.
2.3. Повірений зобов’язаний:
2.3.1. вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення;
2.3.2. повідомляти Довірителю на його вимогу всі відомості про хід виконання його
доручення;
2.3.3. після виконання доручення або в разі припинення цього Договору до моменту
виконання доручення негайно повернути Довірителю видану ним довіреність, строк якої
не закінчився;
2.3.4. негайно передати Довірителю все одержане у зв’язку з виконанням доручення.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ
3.1. Довіритель має право вимагати від Поручителя належного виконання наданого
йому доручення, одержувати відомості про хід виконання доручення.
3.2. Довіритель має право видати Повіреному довіреність на вчинення юридичних
дій, визначених у п. 1.1. цього Договору, забезпечити Повіреного іншими засобами,
необхідними для виконання Повіреним його зобов’язань за цим Договором.
3.3. Довіритель зобов’язаний сплатити Повіреному плату за виконання доручення.
4. ПЛАТА ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Довіритель зобов’язується оплатити Повіреному за виконання дорученого за
даним Договором завдання винагороду в розмірі ___________________________.
4.2. Довіритель зобов’язується виплатити дану винагороду Повіреному протягом
____________________ днів з моменту підписання Договору про надання послуг.

