
 
 

 

UMOWA  AGENCYJNA 
 
Zawarta w dniu …………………….. roku  w Krakowie pomiędzy Organizatorem - Biurem Podróży 
AIR TOURS CLUB Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefa Kałuży 1,  zarejestrowanym 
pod numerem KRS 0000209036 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Małopolskiego pod numerem 
K/0835/99/285/2004. 
reprezentowanym przez : Józefa Misiaszka – Prezesa Zarządu  
zwanym w dalszej części umowy Air Tours Club a: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w …………………………….………..kod: …..- ….., przy ulicy:….……………………………. 

działającym na podstawie: 

……………………………………………………………………….…………………………......................... 

nr rejestru:  ………………….……………………………………………; nr NIP……………….…….…….. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………….................................................................……………………… 

zwanym w dalszej części umowy Agentem. 

 
§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest stałe pośredniczenie Agenta w sprzedaży miejsc w 
imprezach zagranicznych organizowanych przez Air Tours Club. Umowa określa zasady 
współpracy pomiędzy Air Tours Club i Agentem w zakresie oferowania, sprzedaży i rozliczeń 
imprez turystycznych.  

2. Umowa niniejsza upoważnia Agenta do sprzedaży imprez turystycznych w imieniu i na rzecz Air 
Tours Club- zawierania umów z Klientami jak również do przyjmowania zapłaty za sprzedane 
imprezy.  

3. Air Tours Club będzie przekazywał Agentowi niezbędne informacje o zagranicznych imprezach 
przewidzianych do sprzedaży wraz z podaniem terminów, cen i programów imprez. 

 
 

§2 
1. Integralną częścią niniejszej Umowy Agencyjnej jest wzór Umowy-Zgłoszenia wraz z „Ogólnymi 

warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Air Tours Club” 
2. Zgłoszenie sprzedaży miejsc może nastąpić w drodze telefonicznej, faksowej lub poprzez 

Internet. Miejsca zgłoszone telefonicznie należy potwierdzić w ciągu 2-ch dni w formie pisemnej, 
pod rygorem ich anulowania. Pisemne potwierdzenie sprzedaży miejsc, jest równoznaczne z 
podpisaniem Umowy-Zgłoszenia i wpłaceniem przez klienta zaliczki w wysokości 30 % ceny 
imprezy.  

3. Agent zobowiązany jest do wydania klientowi wpłacającemu należność z tytułu zawartej umowy 
pisemne potwierdzenie posiadania przez Air Tours Club umowy gwarancji ubezpieczeniowej –  
pismo takie, w formacie pdf, Air Tours Club umieści do pobrania na swojej stronie internetowej.  

 
 



 
 

 

 
 
4. W przypadku rezygnacji klienta z udziału w imprezie, Agent zobowiązany jest do 

natychmiastowego przekazania  tej informacji do Air Tours Club na piśmie. 
5. Agent ma obowiązek niezwłocznego przesłania do Air Tours Club reklamacji klientów w sprawie 

usług świadczonych przez Air Tours Club, kontrahenta zagranicznego bądź  Agenta. 
 

§ 3 
 Wynagrodzenie Agenta stanowi prowizja:  

 W przypadku pośrednictwa w sprzedaży imprez turystycznych dla klientów indywidualnych 
(przelot plus świadczenia turystyczne ) prowizja brutto wynosi 10% ceny imprezy  

 W przypadku imprez grupowych powyżej 10 osób lub imprez typu incentive wysokość prowizji 
podlega wzajemnym uzgodnieniom pomiędzy Air Tours Club a Agentem i wymaga pisemnego 
potwierdzenia ze strony Air Tours Club.  

 W przypadku gdy przedmiotem pośrednictwa w sprzedaży przez Agenta jest osobna sprzedaż 
biletów lotniczych prowizja netto z tytułu pośrednictwa w sprzedaży wynosi 50% ceny TF 
pobieranej od pasażera zgodnie z obowiązującym w Air Tours Club cennikiem – cennik stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. W takim przypadku faktura w imieniu linii lotniczej jest 
wystawiana imiennie na klienta jako Nabywcę zaś jako Płatnik występuje Agent.  

 Prowizja opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23 %. 
 

 
§ 4 

1. Agent zobowiązany jest wpłacić na konto Air Tours Club należność za sprzedane imprezy 
zagraniczne w terminie 7 dni od daty otrzymania wpłaty na imprezę. W przypadku podpisania 
umowy z klientem w terminie 30 dni i później przed datą rozpoczęcia imprezy, wpłaty winny być 
przekazane na konto Air Tours Club w terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy-Zgłoszenia. 

2. Agent przekazuje należną kwotę, wynikająca z Umowy-Zgłoszenia, do Air Tours Club  z 
potrąceniem należnej  prowizji.   

3. Wpłaty należy dokonać na konto Air Tours Club Sp. z o.o. w Bank Handlowy S.A. Oddział w 
Krakowie; rachunek numer: 70 1030 1188 0000 0000 9164 3006, z zaznaczeniem na przelewie 
kraju i terminu imprezy lub numeru imprezy oraz nazwisk osób za które dokonano przelewu. 
Agent na żądanie Air Tours Club zobowiązany jest do przesłania emailem lub faksem 
potwierdzenia dokonanego przelewu.  

4. Air Tours Club jako organizator ma prawo naliczania ustawowych odsetek z tytułu 
nieterminowych płatności.  

5. Air Tours Club Sp. z o.o. oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr NIP: 677-005-23-61. 
 

 
§ 5 

1. Agent zobowiązany jest na swój koszt prowadzić w niezbędnym zakresie reklamę i akwizycję 
imprez zleconych przez Air Tours Club, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2.  Agent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Air Tours Club za niewykonanie  lub nienależyte     
 wykonanie  zobowiązań  przyjętych niniejsza umową.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

§ 6 
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony. 
2. Umowa może być rozwiązana  przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 

 
 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 
§ 8 

1. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy lub z nią związanych. 

2. Wszelkie spory, których nie załatwiono polubownie podlegają orzecznictwu sądów właściwych 
miejscowo dla siedziby Air Tours Club. 

 
§  9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.       
 

§ 10 
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
  

§ 11 
Z chwilą podpisania niniejszej Umowy traci swą moc dotychczasowa Umowa Agencyjna. 
 
 
 
 
 
              AGENT                                                       AIR TOURS CLUB 
 
 


