ДОГОВІР
ПРО ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
(про конфіденційність)
_______________року
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м. _______________

ТОВ __________________________________ (далі ‒ «Сторона_1») та ТОВ
«_________________» в особі ___________________________, з іншого боку (далі –
«Сторона_2»), разом надалі – «Сторони», і кожен окремо – «Сторона», з метою
закріплення взаємних намірів довготривалої взаємовигідної співпраці уклали цей Договір
про захист комерційної інформації (про конфіденційність) (далі ‒ «Договір») про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
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1.1.
Зважаючи на високу значущість і конфіденційність Договору, жодні угоди
або інші документи не будуть розроблятися і підписуватися жодною із Сторін, поки
Сторони, що беруть участь у цьому Договорі, не приймуть і не підпишуть заздалегідь
погоджений між собою цей Договір про захист комерційної інформації
(конфіденційність).
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1.2.
Сторони домовилися дотримуватись правил про дотримання взаємних
інтересів, не намагатися обходити інтереси один одного, не розкриватися перед третіми
неуповноваженими особами, не шукати для себе перевагу, не обходити положення даного
Договору, інших угод або договорів, операцій та їх виконавців, які мають бути захищені.
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1.3.
Сторони зобов’язалися своєчасно інформувати одна одну про стан справ і у
разі потреби негайно представити іншій Стороні на її прохання все листування, угоди,
документи копії, в тому числі факсимільні та листування електронною поштою.
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1.4.
Сторона_2 зобов’язується здійснювати господарську діяльність на території
___________________ тільки з контрагентами або через джерела, які вона отримала від
Сторони_1, незалежно від джерел пропозицій, які будуть надходити до Сторони_2.
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1.5.
Сторона_2 зобов’язується не вступати в будь-які переговори, листування або
іншим чином клопотати про ведення господарської діяльності з третіми особами, якщо
вона попередньо не отримала письмовий дозвіл Сторони_1.
1.6.
Сторона_2 також зобов’язується не використовувати третіх осіб для
обходження п. 1.5. цього Договору.
1.7.
Сторони розуміють і згодні з тим, що конфіденційний характер
господарської діяльності, яку разом планується здійснювати, її процедури і методи
виконання, є значимою власністю обох сторін, в разі порушення цього Договору Сторони
зазнають серйозних збитків, як у діяльності, що планується здійснювати між Сторонами,
так і в подальшому.
1.8.
У разі виявлення якого-небудь порушення положень і умов цього Договору ,
Сторона_1 негайно припиняє здійснення господарської діяльності зі Стороною_2, не
доводячи її до фактичного виконання зобов’язань.

1.9.
У випадку, передбаченому п. 1.8. цього Договору, Сторона_1 не
обмежуватиметься лише відшкодуванням матеріальної, моральної шкоди та упущеної
вигоди, але й може здійснювати процедури щодо застосування до Сторони_2 штрафу у
розмірі________________ за порушення умов цього Договору.
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1.10.
У випадку якщо обходження інтересів Сторін сталося по взаємній
домовленості Сторін цього Договору, і третя сторона уклала прямий договір із
Стороною_2, то Сторони не матимуть претензії одна до одної.
1.11.
Спори, що виникають при виконанні зобов’язань за цим Договором і не
врегульовані Сторонами шляхом переговорів, підлягають вирішенню відповідно до
законодавства України.
1.12.
Сторони одержують одна від одної інформацію, яка щодо кожної зі Сторін є
конфіденційною.
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1.13.
Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні,
користуванні або розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб і поширюються за
їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. Під конфіденційною інформацією в
цьому Договорі слід розуміти всю інформацію, яка стосується Сторін, не підлягає
опублікуванню чи поширенню без згоди Сторони і може поширюватися лише на умовах,
передбачених Стороною, та з її згоди, без передачі будь-якій юридичній чи фізичній особі.
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1.14.
Конфіденційна інформація включає в себе всі письмові, усні, графічні,
комп’ютерні або візуальні дані, які надаються одній Стороні іншою прямо або
опосередковано, в письмовій або в іншій формі, а також звіти, доповіді або аналізи,
зроблені одним з уповноважених представників, які містять або відображають таку
інформацію незалежно від того, чи має така інформація технічний, фінансовий або
діловий характер.
отриману
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1.15.
Сторона_2 використовує конфіденційну інформацію,
Сторони_1, виключно в інтересах та за згодою Сторони_1.
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1.16.
Сторона, яка отримала інформацію від іншої Сторони, не має права
передавати таку інформацію третім особам без письмової на це згоди іншої Сторони, яка
надала таку інформацію.
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1.17.
Обмін інформацією між Сторонами може здійснюватись у будь-якій формі,
передбаченій цим Договором.
1.18.
Сторона_2 повинна сплатити Стороні_1 __ % винагороди від суми
контрактів (договорів) між Покупцем, наданим Стороною_1, і Продавцем
(Постачальником), який є Стороною 2 по цьому Договору.
1.19.
Сторона_2 підписанням цього Договору підтверджує, що зобов’язується
виплатити суму винагороди без затримки одночасно з оплатою Покупця Продавцю
(Постачальнику) по відповідним контрактам, про що Сторона 2 зобов’язується повідомити
Сторону_1 в письмовій формі протягом 24 годин з моменту здійснення такої оплати.
1.20.

Якщо немає іншої письмової домовленості між Сторонами по цьому

Договору оплата Стороною_2 Стороні_1 здійснюється на розрахунковий рахунок
Сторони 1 повідомлений нею при підписанні цього Договору.
СТОРОНА_2
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СТОРОНА_1

