ДОГОВІР №_____
про надання послуг комерційного посередництва
м. Київ

«__» ___________201_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший Інвестиційний Клуб», код
ЄДРПОУ 41058345, надалі іменується також «Замовник», в особі Директора Лобанової Ірини
Олегівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
________________________________________________________________________________________
_____________________, ідентифікаційний номер _____________________________, іменований надалі
«Агент», з іншої сторони, а разом надалі іменуються «Сторони», уклали цей Договір (далі за текстом «Договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, Агент
на платній основі за агентську винагороду, здійснює діяльність направлену на пошук Клієнтів,
інформування їх про послуги Замовника, сприяє укладенню договорів з надання послуг
Замовника (оформлення Договорів комісії, Договорів про відступлення права вимоги) з метою
розширення Агентської мережі Замовника та збільшення обсягів реалізації послуг Замовника.
2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Агент діє від імені та за дорученням Замовника.
2.2. Агент зобов'язується:
2.2.1.
Здійснювати активний пошук потенційних Клієнтів для Замовника, проводити
відповідні перемовини з такими Клієнтами.
2.2.2.
Здійснювати інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на залучення
Клієнтів для придбання останніми послуг Замовника.
2.2.3.
При залученні потенційного Клієнта Агент зобов'язується:
2.2.3.1. Ознайомити Клієнта з умовами і порядком надання послуг Замовника;
2.2.3.2 Після затвердження Клієнтом всіх умов і цін послуг, та отримання підтвердження від Замовника,
Агент зобов'язаний направити Клієнта до Замовника для підписання договору комісії, договорів
про відступлення права вимоги.
2.2.6. Не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію яка стосується цього договору.
2.3. Агент має право:
2.3.1.
Отримувати винагороду за надані послуги у розмірах і порядку, передбачених у
розділі 3 цього Договору.
2.3.2.
Звертатися до Замовника за консультацією з усіх питань, які виникають у Агента в
процесі виконання завдань, обумовлених даним договором.
2.4. Замовник зобов'язується:
2.4.1.
Своєчасно забезпечувати Агента необхідними інформаційними ресурсами,
рекламними матеріалами, необхідними для залучення потенційних Клієнтів.
2.4.2.
Сплатити Агенту відповідну агентську винагороду в розмірі і строки, що
передбачені розділом 3 даного Договору.
2.5. Замовник має право:
2.5.1.
Отримувати від Агента документи, а також відомості, зібрані Агентом у
відношенні Клієнтів при оформленні пакету документів, необхідних для підписання
договору з Клієнтом.

-

3. ВАРТІСТЬ І ОПЛАТА ПОСЛУГ
3.1. За надання послуг, передбачених п. 1.1 цього Договору, Замовник виплачує Агенту винагороду
за кожний оформлений Клієнтом Договір комісії/ Договір про відступлення права вимоги.
3.2. Винагорода Агента складає:
0,00 (_____________________________) гривень за кожний оформлений з Клієнтом Договір
комісії/ Договір про відступлення права вимоги;
3.3. Виплата винагороди здійснюється, за результатами роботи залученого Агентом Клієнта в
безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок Агента.
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3.4. Факт надання послуг підтверджується актом виконаних робіт, який складається та
підписується уповноваженими особами Замовника та Агенту.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Кожна із Сторін несе самостійно відповідальність за надання власних Послуг за цим
Договором.
4.2. Сторона, яка винна в невиконанні або неналежному виконанні умов цього Договору, а також у
розголошенні комерційної таємниці іншої Сторони та у недостовірному наданні достовірної
інформації іншої Сторони, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі збитки, що з цим
пов'язані, згідно з чинним законодавством України.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до чинного законодавства
України.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання повноважними представниками Сторін і
скріплення печатками Сторін, та діє до 31 грудня 201___р. включно.
Дія цього Договору вважається продовженою на кожен наступний календарний рік, якщо за 30
календарних днів до закінчення строку дії Договору жодна із Сторін письмово не повідомила іншій
Стороні про його припинення у зв’язку з закінченням строку дії Договору.
6.2. Цей Договір може бути розірваний на вимогу будь-якої Сторони, яка повинна повідомити про
це іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати розірвання.
6.3. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін.
6.4. Дія даного Договору вважається припиненою з моменту проведення остаточних розрахунків
між Сторонами та підписання відповідної Додаткової угоди до Договору.
6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов даного Договору і не
врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.
6.6. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, кожний із яких містить
автентичний текст українською мовою та має однакову юридичну силу, - по одному для
кожної із Сторін.
7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК

АГЕНТ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Перший Інвестиційний Клуб»
Місцезнаходження:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, офіс
222
код ЄДРПОУ 41058345
п/р № 2600300151988
відкритий в ПАТ КБ «ГЛОБУС»
код Банку 380526
Директор
____________________ І.О. Лобанова
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