Umowa agencyjna (pośrednictwa)
Zawarta w dniu .................... w ....................
pomiędzy:
1.	.................... Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ...................., reprezentowaną przez Zarząd w osobach:
a.	Prezesa Zarządu Spółki ....................,
b.	Członka Zarządu Spółki ...................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd rejonowy dla miasta .................... wydział .................... pod numerem ...................., zgodnie z załączonym do niniejszej umowy odpisem z rejestru
zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą,
a
2.	.................... zamieszkałym pod adresem: ...................., prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w handlu artykułami .................... pod nazwą ...................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej gminy .................... pod numerem: ...................., zgodnie z zaświadczeniem z ewidencji załączonym do niniejszej umowy
zwanym w dalszej treści umowy Agentem,
o następującej treści:
§ 1
Agent w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem (prowizją), przy zawieraniu umów .................... na rzecz Zleceniodawcy w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa.
§ 2
Stałe pośrednictwo, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy ma polegać na stworzeniu sposobności do zawierania umów .................... w szczególności poprzez wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów oraz uczestniczenie w negocjacjach pomiędzy stronami.
§ 3
1.	Agentowi należy się prowizja od każdej z umów zawartych w czasie trwania niniejszej umowy, jeżeli do ich zawarcia doszło w wyniku jego działalności lub jeżeli zostały one zawarte z klientami pozyskanymi przez Agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju.
2.	Agent zachowuje prawo do prowizji po rozwiązaniu niniejszej umowy, jeżeli klienci zostali pozyskani przez Agenta w czasie trwania umowy agencyjnej i propozycje zawarcia umowy Zleceniodawca otrzymał od klienta przed rozwiązaniem niniejszej umowy albo gdy do zawarcia umowy doszło po rozwiązaniu niniejszej umowy agencyjnej, ale w przeważającej mierze w wyniku działalności Agenta, a zarazem w rozsądnym czasie od jej rozwiązania.
3.	Strony ustalają prowizja należną agentowi w wysokości .................... .

§ 4
Zleceniodawca obowiązany jest przekazać Agentowi wszystkie niezbędne dokumenty i informacje potrzebne do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności .................... .
§ 5
Zleceniodawca zobowiązuje się powiadomić Agenta w terminie .................... o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonaniu umowy, przy której zawarciu Agent pośredniczył.
§ 6
1.	Strony zgodnie oświadczają, ze zastrzegają dla Agenta prawo wyłączności w odniesieniu do ....................  (oznaczonej grupy klientów, oznaczonego obszaru geograficznego).
2.	Agent, za odrębnym wynagrodzeniem (prowizja del credere) ponosi odpowiedzialność za wykonanie umowy przez klienta w odniesieniu do .................... (oznaczonej umowy lub umów z oznaczonym klientem).
3.	Prowizja del credere wynosi .................... .
§ 7
1.	Agent zobowiązuje się, w okresie .................... (do dwóch lat) po rozwiązaniu niniejszej umowy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w odniesieniu do .................... (oznaczonej grupy klientów lub obszaru geograficznego), w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów .................... (stanowiących przedmiot niniejszej umowy).
2.	Za ograniczenie działalności konkurencyjnej, o której mowa w ust. 1 Zleceniodawca zobowiązuje się w czasie trwania ograniczenia do wypłacania Agentowi sumy pieniężnej w wysokości .................... .
§ 8
Spory wynikłe z obowiązywania niniejszej umowy strony poddają pod sąd polubowny .................... .
§ 9
Umowę sporządzono w .................... jednobrzmiących egzemplarzach po .................... dla każdej ze stron.
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