UMOWA
agencyjna w eksporcie
zawarta w dniu .................... r., w .................... pomiędzy:
.................... z siedzibą w ...................., ul. ...................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym .................... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....................,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu ....................
Wiceprezesa Zarządu ....................
zwaną dalej "Spółką"
a
.................... z siedzibą w ...................., ul. ...................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym .................... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....................,
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu ....................
Wiceprezesa Zarządu ....................
zwaną dalej "Agentem",
o następującej treści:
§ 1
1.	Z dniem podpisania niniejszej umowy Spółka powierza Agentowi pośredniczenie w zawieraniu i realizacji transakcji na rzecz Spółki.
2.	Agent podejmuje się wykonywania tych obowiązków i zobowiązuje się wypełniać je ze starannością solidnego kupca, dbając pod każdym względem o interes Spółki.
§ 2
1.	Zakres przyznanego przedstawicielstwa obejmuje wszystkie towary, które mogą być eksportowane przez Spółkę.
2.	Obowiązki Agenta będą realizowane na terytorium .................... .
§ 3
Realizację obowiązków wynikających z § 1 i § 2 Spółka powierza Agentowi na prawach wyłączności. Wyłączność ta dotyczy jedynie towarów realizowanych przez Spółkę bezpośrednio z Polski.
§ 4
Agent zobowiązuje się podczas trwania niniejszej umowy nie podejmować na przyznanym terytorium, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, żadnych nowych przedstawicielstw, które w sposób pośredni lub bezpośredni mogłyby konkurować z działalnością Spółki. 
§ 5
Agent zobowiązuje się traktować jako ściśle poufne wszelkiego rodzaju dokumenty związane ze sprzętem oraz informacje handlowe, przekazane mu przez Spółkę z zaznaczeniem "poufne".
§ 6
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani w części, ani w całości na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Spółki na piśmie.
§ 7
1.	Agent zobowiązuje się uruchomić wszelkie środki umożliwiające promocję Spółki na terytorium ...................., w celu uzyskania kontraktów na korzystnych dla Spółki warunkach handlowych i finansowych.
2.	Agent nie ma prawa zawierać żadnych kontraktów ani podejmować zobowiązań w imieniu czy na rachunek Spółki bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody ze strony Spółki.
3.	Bez uprzedniej zgody Spółki na piśmie Agent nie jest upoważniony do brania jakiegokolwiek udziału w reeksporcie towarów. W przypadku uzyskania informacji, że klient zamierza reeksportować towary, lub że już je reeksportował, Agent zobowiązuje się powiadomić o tym natychmiast Spółkę.
§ 8
1.	Agent zobowiązuje się do przekazywania Spółce wszelkich informacji handlowych, pozwalających obu stronom prowadzić politykę handlową mającą na celu rozwój ich wspólnej działalności.
2.	W przypadku gdyby okazało się, że poza reklamą zwyczajowo prowadzoną przez Agenta celowe byłoby przeprowadzenie szerszej akcji reklamowej, wymagającej jednak większych kosztów, Spółka uzgadnia z Agentem szczegółowy kosztorys takiej akcji reklamowej towarów i zobowiązuje się partycypować w jej kosztach, zakładając że udział Agenta wyniesie co najmniej ....................% kosztów takiej reklamy.
§ 9
Agent zobowiązuje się zbierać i przesyłać Spółce wszelkie wiadomości dotyczące sytuacji finansowej kupujących, a przede wszystkim tych, którzy ubiegają się o kredytowe warunki płatności.
§ 10
Agent zobowiązuje się poinformować Spółkę o każdej reklamacji zgłoszonej przez kupującego, poczynić niezbędne kroki w celu stwierdzenia zasadności reklamacji i wszelkie zabezpieczenia w celu ochrony towarów postawionych do dyspozycji dla ochrony praw Spółki.

§ 11
Spółka ma również prawo powoływania swoich dystrybutorów na terytorium ...................., ale pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Agenta. W takim przypadku Spółka będzie odpowiedzialna za działalność handlową swoich dystrybutorów.
§ 12
1.	Agent ma prawo do prowizji od wszystkich transakcji w zakresie towarów zawartych i zrealizowanych na terytorium .................... za pośrednictwem Agenta w czasie ważności niniejszej umowy. Prowizja przysługująca Agentowi wynosi ....................%.
2.	Agent nie ma prawa do prowizji od transakcji:
a)	kompensacyjnych i wiązanych,
b)	zawartych przez inne przedsiębiorstwa handlu zagranicznego bez udziału Spółki,
c)	zawartych na rachunek własny Agenta - chyba że strony postanowią inaczej.
3.	Prowizja jest liczona od wartości fakturowej towaru, zgodnej z datą eksportu, bez opakowania.
4.	Agent ma prawo do otrzymania prowizji po wpływie całkowitej należności za zawartą transakcję na rachunek bankowy Spółki. W przypadku dostaw częściowych Agent otrzymuje prawo do prowizji sukcesywnie i w proporcji do realizacji poszczególnych wysyłek i przekazywania należności za zrealizowane wysyłki.
5.	Naliczanie i wypłata prowizji będą realizowane w pierwszym miesiącu każdego kwartału kalendarzowego w odniesieniu do kwot, które Spółka otrzyma w poprzednim kwartale, a należność Agenta będzie mu przekazana w walucie, w której została zrealizowana płatność.
6.	Prowizja stanowi całkowite wynagrodzenie należne Agentowi za wszelkie usługi i poniesione koszty.
§ 13
1.	Niniejsza umowa zostaje sporządzona zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2.	Dla oceny niniejszej umowy i wynikających z niej skutków ma zastosowanie wyłącznie prawo polskie.
§ 14
1.	Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy będą poddane orzecznictwu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
2.	Postanowienie Sądu Arbitrażowego wykonane będzie przez obie strony dobrowolnie i niezwłocznie.
§ 15
Niniejsza umowa reguluje całokształt stosunków między stronami, a wszelkie jej zmiany oraz uzupełnienia wymagają dla swojej ważności zgody obu stron na piśmie.
§ 16
1.	W przypadku przekroczenia podstawowych postanowień umowy przez którąś ze stron, a szczególnie w przypadku nieprzestrzegania lub zaniedbania zobowiązań umownych - druga strona będzie miała prawo zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2.	Spółka ma prawo zerwać umowę w przypadku, gdy nadszarpnięciu ulegnie znaczenie handlowe oraz reputacja moralna Agenta.
3.	Zerwanie umowy może być dokonane w każdym czasie listem poleconym.
§ 17
Umowa niniejsza zawarta została na czas określony do dnia .................... r.
§ 18
W czasie ważności niniejszej umowy każda ze stron ma prawo do jej rozwiązania, w każdym czasie, za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym na koniec miesiąca.
§ 19
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki i Agenta.
........................................	........................................
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