
UMOWA AGENCYJNA

Zawarta w  dniu _________________, w Warszawie,

pomiędzy

Hellas Travel Theofilos Vafidis z siedzibą w Warszawie (dalej: „HELLAS TRAVEL”; adres: 
02-496 Warszawa, ul. Warszawska 58c lok. 5; wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 1702; posiadająca NIP: 
522-237-34-19 oraz REGON: 363486850, 

którą reprezentuje_____________________________________________, pełnomocnik 
upoważniony do działania w imieniu HELLAS TRAVEL.

a
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________
(dalej: „AGENT; posiadający NIP: _____________________ oraz REGON: 
_______________________),
dalej, łącznie zwanymi „Stronami”,
zawarta została niniejsza umowa agencyjna („Umowa”) o treści następującej:

§ 1.
OŚWIADCZENIA STRON

1. HELLAS TRAVEL oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
turystyki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych („Ustawa”).

2. AGENT oświadcza, że: 
a. jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej i wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z
Umowy,

b. znane są mu wymogi Ustawy dotyczące obowiązków informacyjnych wobec klientów 
zawierających umowy o imprezę turystyczną;

c. znane mu są przepisy prawa dotyczące jego odpowiedzialności cywilnej wobec klienta i 
wobec HELLAS TRAVEL za szkody wyrządzone przez przedsiębiorców, za 
pośrednictwem których AGENT wykonuje czynności agencyjne.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Umowa określa warunki współpracy i rozliczeń finansowych między Stronami w 
związku z zawieraniem i wykonywaniem umów o imprezę turystyczną określonych przez
HELLAS TRAVEL.



2. Przedmiotem Umowy są imprezy turystyczne dostępne w systemie rezerwacyjnym 
wskazanym przez HELLAS TRAVEL, a także inne imprezy turystyczne określone na 
piśmie przez HELLAS TRAVEL i wskazane AGENTOWI.

3. HELLAS TRAVEL zleca AGENTOWI za wynagrodzeniem określonym Umową a 
AGENT przyjmuje zlecenie w zakresie zawierania w imieniu i na rzecz HELLAS 
TRAVEL umów o imprezy turystyczne, obejmujące czynności agencyjne określone 
Umową.

4. Umowy sprzedaży, o których mowa w §2 ust. 2 mogą być zawierane wyłącznie w 
lokalach Agenta, zwanych dalej „punktami agencyjnymi”, wskazanymi w Formularzu 1
do Umowy. Do każdego punktu agencyjnego wymienionego w Formularzu 1 przypisana 
jest odrębna karta agenta, stanowiąca integralną część Formularza 1. Promocja i sprzedaż 
ofert HELLAS TRAVEL może odbywać się również za pośrednictwem serwisu 
internetowego Agenta.  

    
§ 3.

OBOWIĄZKI AGENTA
1. W zakresie przyjętego zlecenia AGENT zobowiązuje się w szczególności wykonywać w 

imieniu i na rzecz  HELLAS TRAVEL czynności agencyjne obejmujące w 
szczególności:

a. pozyskiwanie Klientów, poprzez aktywne prowadzenie akwizycji, reklamy i sprzedaży 
imprez turystycznych zgodnie z wymogami określonymi w Ogólnych Warunkach 
Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych HELLAS TRAVEL („OWU”),

b. wykonywanie czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy o 
imprezę turystyczną, w tym informowaniu Klientów o warunkach udziału w imprezach 
turystycznych, o aktualnych programach imprez i cenach imprez oraz o ubezpieczeniach 
obowiązkowych i dobrowolnych związanych z zawarciem umowy o imprezę oraz z 
uczestnictwem w imprezie turystycznej, 

c. doręczanie Klientom przed zawarciem umowy o imprezę OWU oraz przekazywanie 
Klientom informacji prawem wymaganych związanych z nabywaniem przez nich imprez 
turystycznych oraz udziałem w imprezach, w tym informacji o posiadanym przez 
HELLAS TRAVEL zabezpieczeniu finansowym wymaganym Ustawą oraz warunków 
ubezpieczenia, 

d. przyjmowanie należnych od Klientów: zaliczek na poczet ceny imprezy oraz pozostałej 
części ceny imprezy w wysokości wynikającej ze wskazanego przez HELLAS TRAVEL
systemu rezerwacyjnego imprez turystycznych, 

e. przekazywanie całej zaliczki na poczet ceny imprezy oraz należnej HELLAS TRAVEL 
pozostałej części ceny imprezy na rachunek bankowy wskazany przez HELLAS 
TRAVEL, najpóźniej do trzech dni od pobrania od Klienta należności,

f. wykonywanie innych czynności agencyjnych wynikających z Umowy.

§ 4.
1. AGENT zobowiązuje się do wykonywania obowiązków określonych w Umowie zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności z 
uwzględnieniem zawodowego charakteru tej działalności oraz z zachowaniem dobrych 
obyczajów kupieckich, a także do przestrzegania standardów i wytycznych 
obowiązujących w  HELLAS TRAVEL i do dbałości o interesy HELLAS TRAVEL.

W szczególności, AGENT zobowiązany jest do:
a. dbałości o ochronę dobrego imienia HELLAS TRAVEL oraz podejmowania wszelkich 

czynności potrzebnych do zapewnienia należytej ochrony interesów HELLAS TRAVEL,
co nie wyłącza możliwości oferowania Klientom produktów innych organizatorów 
turystyki,

b. rzetelnego i profesjonalnego reprezentowania HELLAS TRAVEL, przy zachowaniu 
należytej dbałości o właściwą prezentację HELLAS TRAVEL, tj. zgodną z przepisami 
prawa, postanowieniami Umowy oraz standardami i wytycznymi  HELLAS TRAVEL, z
wykorzystaniem wyłącznie druków, formularzy otrzymanych od HELLAS TRAVEL,



c. odpowiedniej ekspozycji w miejscu sprzedaży imprez turystycznych materiałów 
marketingowych przekazanych przez HELLAS TRAVEL. 

2. Wykonując czynności agencyjne, AGENT zobowiązany jest w szczególności do:
a. zapoznawania się z bieżącymi informacjami przekazywanymi przez HELLAS TRAVEL 

dotyczącymi zmian w warunkach uczestnictwa w imprezach, w tym opisach hoteli, 
cenach i terminach i programach imprez turystycznych. Agent zobowiązany jest do 
przekazywania Klientom niezwłocznie wszelkich informacji otrzymanych od HELLAS 
TRAVEL, dotyczących podróży Klienta (np. zmiana świadczeń, zmiana godzin przelotu, 
informacje o anulacji rejsu itp.). Strony zgodnie postanawiają, iż wprowadzenie przez 
HELLAS TRAVEL jakiejkolwiek modyfikacji zarezerwowanej imprezy turystycznej dla
Klienta w systemie rezerwacyjnym wskazanym przez HELLAS TRAVEL lub wysłanie 
takiej informacji e-mailem w godzinach pracy Agenta oznacza, zapoznanie się przez 
Agenta w dniu jej otrzymania z jej treścią i zobowiązanie Agenta do przekazania jej 
Klientowi. W przypadku otrzymania jakiejkolwiek modyfikacji zarezerwowanej imprezy 
turystycznej dla Klienta w systemie rezerwacyjnym wskazanym przez HELLAS 
TRAVEL lub wysłanie takiej informacji e-mailem poza godzinami pracy Agenta, Agent 
zobowiązany jest do zapoznania się z nią w pierwszym dniu roboczym Agenta i 
przekazania jej Klientowi. Za roszczenia Klienta powstałe w związku z nie przekazaniem
przez Agenta informacji o modyfikacji rezerwacji lub pisma od HELLAS TRAVEL 
Klientowi całkowitą odpowiedzialność ponosi Agent na zasadzie regresu od HELLAS 
TRAVEL. 

b. przy rezerwacji i sprzedaży imprez turystycznych - przestrzegania w szczególności 
wymogów HELLAS TRAVEL dotyczących rabatów i upustów z ceny imprezy, 
nadzorowania terminowości uiszczania przez Klientów należności za imprezy 
turystyczne oraz udzielania Klientom pomocy o charakterze informacyjnym potrzebnej 
do właściwego zrozumienia treści umowy o imprezę turystyczną i ubezpieczenia z nią 
związanego, w tym informowania ich o kosztach rezygnacji z imprezy turystycznej 
zgodnie z OWU.

c. dotrzymywania terminów oraz przestrzegania zasad przechowywania i obiegu 
dokumentacji związanej z wykonywaniem Umowy, oraz zabezpieczenia takich 
dokumentów przed zagubieniem, kradzieżą oraz przed dostępem osób nieuprawnionych, 
udostępniania ich na każde żądanie HELLAS TRAVEL, jak również zwrotu i 
rozliczenia druków ścisłego zarachowania w terminach określonych w obowiązujących 
procedurach,

d. udzielania wyjaśnień na żądanie HELLAS TRAVEL, jego upoważnionych pracowników
lub współpracowników, w formie wymaganej przez HELLAS TRAVEL w związku ze 
specyfikacją sprawy, której zapytanie dotyczy,

e. niezwłocznego powiadamiania HELLAS TRAVEL o żądaniach i wnioskach 
kierowanych do AGENTA przez uprawnione organy, w związku z wykonywaniem 
Umowy.

3. Agent nie jest uprawniony do przyjmowania rezerwacji dotyczących imprez 
turystycznych HELLAS TRAVEL oraz innych oferowanych przez HELLAS TRAVEL 
świadczeń od innych biur podróży, organizatorów, czy agentów turystycznych.

3. Agent nie jest uprawniony do przyjmowania od Klientów reklamacji, zawiadomienia o 
wadach lub oświadczenia dotyczących sposobu wykonania umów, które zawarł w imieniu
HELLAS TRAVEL. W przypadku skierowania przez Klienta reklamacji, zawiadomienia 
o wadach lub oświadczenia dotyczącego sposobu wykonania umowy do Agenta, Agent 
zobowiązany jest poinformować Klienta o odpowiednich postanowieniach 
obowiązujących Ogólnych Warunków Uczestnictwa dotyczących zgłaszania reklamacji. 
Agent nie jest upoważniony do udzielania odpowiedzi na jakiekolwiek reklamacje w 
imieniu HELLAS TRAVEL lub też dokonywania jakichkolwiek zwrotów Klientom w 
imieniu HELLAS TRAVEL z tytułu reklamacji.

3. Agent niniejszym wyraża zgodę na natychmiastowe zablokowanie możliwości 
dokonywania rezerwacji przez HELLAS TRAVEL w przypadku opóźnienia Agenta w 
płatnościach w stosunku do HELLAS TRAVEL. Natychmiastowe zablokowanie 



możliwości dokonywania rezerwacji, nie stanowi niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez HELLAS TRAVEL Umowy. HELLAS TRAVEL ma obowiązek 
zawiadomienia Agenta o dokonaniu powyższej blokady.

§ 5.
1. AGENT nie jest uprawniony do podejmowania czynności ani składania oświadczeń (w 

tym w szczególności do zaciągania zobowiązań) w imieniu i na rzecz HELLAS 
TRAVEL, które wykraczają poza zakres jego umocowania wynikającego z udzielonego 
przez HELLAS TRAVEL pełnomocnictwa, o którym mowa w § 12. W szczególności 
umocowanie nie obejmuje:

a. uznawania roszczeń Klientów; w szczególności dotyczy to reklamacji złożonej przez 
Klienta,

b. dokonywania jakichkolwiek zmian w treści umów o imprezę,
c. pobierania zaliczki w innej wysokości, niż określona w OWU oraz dokonywania zmiany 

terminu płatności wynagrodzenia za imprezę i zaliczek na poczet wynagrodzenia, 
udzielania Klientowi rabatów lub obciążenia go dodatkowymi kosztami, które nie zostały
ustalone przez HELLAS TRAVEL,

d. składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać 
zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania 
innego niż określone w OWU bądź zwolnienie klienta z jakiegokolwiek zobowiązania 
wynikającego z zawartej umowy o imprezę,

e. wykonywania Czynności Agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa, o
którym mowa w § 12.

2. Odstępstwo od OWU w stosunku do Klienta, wymaga jednostronnej pisemnej decyzji 
HELLAS TRAVEL.

2. Na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie 
kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) HELLAS TRAVEL zobowiązuje Agenta 
do posiadania kasy fiskalnej oraz do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób 
fizycznych w imieniu HELLAS TRAVEL przy jej zastosowaniu. Agent ponosi koszty 
nabycia kasy fiskalnej.

2. Agent zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

2. Agent zobowiązuje się do przechowywania kopii dokumentów fiskalnych przez okres 
wymagany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 
poz. 749 z późn. zm.) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330).

2. Agent nieposiadający kasy fiskalnej, nie ma prawa pobrać od Klienta gotówkowych 
wpłat należności.

§ 6.
1. AGENT zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych bezpośrednich ani pośrednich 

działań w stosunku do Klientów HELLAS TRAVEL, które mogłyby doprowadzić do 
rozwiązania lub wygaśnięcia umów o imprezę turystyczną zawartych z Klientami 
HELLAS TRAVEL. Nie dotyczy to sytuacji, w której Klient na własne życzenie zawiera
inną umowę o imprezę za pośrednictwem AGENTA.

2. Zobowiązanie określone w ust. 1 nie rodzi prawa AGENTA do odrębnego 
wynagrodzenia niż prowizja przewidziana Umową.

§ 7.
REZYGNACJA PRZEZ KLIENTA Z IMPREZY

1. AGENT jest uprawniony do przyjmowania rezygnacji przez Klienta z imprezy 
przekazanej wyłącznie w formie pisemnej. 

2. W przypadku rezygnacji przez Klienta z imprezy AGENT zobowiązany jest:
a. do natychmiastowego przesłania pisma o rezygnacji na adres poczty elektronicznej: 

AGENT@HELLASTRAVEL.PL,



b. dokonania w porozumieniu z HELLAS TRAVEL odpowiedniego potrącenia kosztów 
HELLAS TRAVEL w oparciu o postanowienia OWU oraz przekazania potraconej 
kwoty HELLAS TRAVEL i wypłacenia Klientowi  pozostałej części.

3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z imprezy:
a. AGENTOWI przysługuje prowizja w wysokości 5% od poniesionych przez Klienta 

kosztów rezygnacji 
b. rozliczenie finansowe pomiędzy HELLAS TRAVEL a AGENTEM następuje na 

podstawie dokumentów korygujących (faktura korygująca VAT). 

§ 8.
ZAKRES UMOCOWANIA AGENTA

1. AGENT może prowadzić działalność agencyjną wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. AGENT nie posiada wyłączności do prowadzenia działalności agencyjnej w imieniu 
HELLAS TRAVEL.

§ 9.
1. AGENT jest uprawniony do reklamowania prowadzonej przez siebie działalności w 

zakresie związanym z wykonywaniem Umowy oraz działalności HELLAS TRAVEL, w 
tym do posługiwania się nazwą (firmą), znakiem towarowym i znakiem graficznym 
(logotypem) HELLAS TRAVEL.

§ 10.
OGRANICZONE SKUTKI UMOWY

1. Zawarcie Umowy nie powoduje powstania między Stronami stosunku pracy lub stosunku
reprezentacji, z zastrzeżeniem ust. 2. W szczególności na podstawie niniejszej Umowy 
AGENT nie jest umocowany do reprezentowania  HELLAS TRAVEL wobec osób 
trzecich.

2. Postanowienie ust. 1 zdanie 2 nie dotyczy czynności zawarcia umowy o imprezę oraz jej 
wykonywania w zakresie czynności agencyjnych określonych Umową.

3. AGENT nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu HELLAS 
TRAVEL w zakresie zmiany lub rozwiązania zawartej umowy o imprezę turystyczną.

§ 11.
PEŁNOMOCNICTWO

1. W związku ze zleceniem AGENTOWI obowiązków określonych w Umowie, HELLAS 
TRAVEL upoważnia niniejszym AGENTA do wykonywania Czynności Agencyjnych w 
imieniu i na rzecz  HELLAS TRAVEL w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na 
zasadach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego 
paragrafu. 

2. Pełnomocnictwo określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może być odwołane przez 
HELLAS TRAVEL w oparciu o warunki określone w § 18 pkt. 2,3,5,6 niniejszej 
umowy. W każdym przypadku Pełnomocnictwo wygasa wraz z rozwiązaniem lub 
wygaśnięciem Umowy.

Dokument potwierdzający Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
3. AGENT obowiązany jest okazywać Klientowi, przy pierwszej czynności należącej do 

zakresu działalności agencyjnej oraz na każde żądanie, pełnomocnictwo udzielone przez
 HELLAS TRAVEL.

§ 12.
OBOWIĄZKI HELLAS TRAVEL

1. HELLAS TRAVEL zobowiązuje się do współdziałania z AGENTEM przy 
wykonywaniu Czynności Agencyjnych z zachowaniem należytej staranności z 



uwzględnieniem zawodowego charakteru tej działalności oraz z zachowaniem dobrych 
obyczajów.

2. W szczególności  HELLAS TRAVEL zobowiązane jest do:
a. dostarczenia AGENTOWI niezbędnych do wykonywania Umowy druków oraz innych 

materiałów, w tym OWU, Umowy-Zgłoszenia, materiałów reklamowych oraz innych 
dokumentów, w szczególności zawierających informacje, które w myśl Ustawy winny 
być udostępnione Klientowi,

b. przeprowadzania instruktażu AGENTA w zakresie zagadnień związanych z właściwym 
stosowaniem OWU oraz realizowaniem polityki sprzedażowej HELLAS TRAVEL, 

c. zapłaty wynagrodzenia należnego AGENTOWI w zamian za wykonywanie czynności 
agencyjnych.

3. HELLAS TRAVEL będzie powiadamiać AGENTA o każdej zmianie OWU, nie później 
niż na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. 

§ 13.
WYNAGRODZENIE AGENTA

1. AGENT ma prawo do wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu zawartych przez 
niego umów o imprezę („Prowizja”).

2. Stawki Prowizji określone zostały w załączniku nr 1 do Umowy. 
3. Zmiana załącznika nr 1 nie stanowi zmiany Umowy i będzie dokonywana w 

formie komunikatów aktualizujących wysyłanych do AGENTA na adres poczty 
e-mail podany przez AGENTA. 

4. Z tytułu wykonywania Umowy AGENTOWI nie przysługuje zwrot 
poniesionych przez niego kosztów. Koszty te zostały uwzględnione przy 
ustaleniu należnej  AGENTOWI prowizji. 

5. AGENT ma obowiązek terminowego i prawidłowego wystawiania faktur 
tytułem Prowizji najpóźniej 7 dni od otrzymania wpłaty od Klienta. 

6. Prowizja będzie należna AGENTOWI wyłącznie, gdy płatność za imprezę 
turystyczną zostanie dokonana na rzecz HELLAS TRAVEL w całości, zgodnie z
warunkami umów o imprezę zawieranych z Klientami. 

7. AGENT nie ma prawa do zaliczki na poczet Prowizji. 
8. Zapłata Prowizji następuje poprzez pomniejszenie przez AGENTA o należną mu

Prowizję kwoty zapłaconej przez Klienta za imprezę.
9. Ustaloną kwotę należności HELLAS TRAVEL za imprezę AGENT jest 

obowiązany przekazać przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
HELLAS TRAVEL w terminie do 3 dni od dokonania przez Klienta zapłaty 
każdej kwoty: (a) zaliczki na poczet ceny imprezy turystycznej, (b) pozostałej 
kwoty z ceny imprezy turystycznej bądź (c) pełnej ceny imprezy turystycznej. 
AGENT uprawniony jest do potrącenia należnej mu prowizji w chwili, kiedy 
klient dopłaca do 100% wartości imprezy turystycznej i na rzecz HELLAS 
TRAVEL.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, za dzień zapłaty Prowizji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego AGENTA kwotą przekazywaną HELLAS 
TRAVEL. 

11. AGENT jest obowiązany przekazać na adres poczty elektronicznej 
(agent@hellastravel.pl) HELLAS TRAVEL w terminie określonym w ust. 11 
informację o dniu zapłaty przez Klienta (a) zaliczki, (b) pozostałej kwoty z ceny 
imprezy lub (c) pełnej ceny imprezy. Za dzień zapłaty, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, uważa się dzień uznania rachunku bankowego AGENTA lub 
dzień przyjęcia zapłaty w gotówce.

12. AGENT przekazuje informację o dniu zapłaty (ust. 10), pierwszego dnia 
roboczego po dniu, w którym dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o zapłacie 
dokonanej przez Klienta.



13. AGENTOWI nie przysługuje Prowizja od transakcji zawartych po rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu Umowy; nie dotyczy to jednak roszczenia o zapłatę świadczenia
wyrównawczego, o którym mowa w art. 764[3] Kodeksu cywilnego.

14. HELLAS TRAVEL zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Prowizji w 
trakcie trwania sezonu. 

15. W przypadku naruszenia przez AGENTA obowiązku wynikającego z niniejszego
paragrafu AGENT zapłaci HELLAS TRAVEL karę umowną przewidzianą w § 
15 Umowy.

§ 14.
INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE

1. AGENT zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zarówno w czasie obowiązywania 
niniejszej Umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, wszelkich informacji, w tym
w szczególności dotyczących klientów HELLAS TRAVEL oraz informacji handlowych, 
organizacyjnych i finansowych dotyczących HELLAS TRAVEL, w których posiadanie 
AGENT wszedł w związku z wykonywaniem Umowy („Informacje Poufne”). AGENT 
zobowiązuje się, iż taki obowiązek poufności ciążyć będzie na osobach, za których 
pośrednictwem AGENT będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy. 

2. Ujawnienie Informacji Poufnych znanych jednej Stronie, które nie zostały podane do 
wiadomości publicznej, może nastąpić wyłącznie w sytuacjach określonych przepisami 
prawa lub za pisemną zgodą drugiej Strony. Wykorzystywanie Informacji Poufnych 
możliwe jest jedynie w celu  prawidłowego wykonywania Umowy.

3. AGENT jest zobowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających należytą ochronę Informacji Poufnych, w szczególności zapewniających 
zabezpieczenie dokumentów zawierających takie informacje, bez względu na formę ich 
sporządzenia, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 
osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto AGENT 
zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia dokumentów zawierających Informacje 
Poufne, bez względu na formę ich sporządzenia, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy
oraz na każde żądanie HELLAS TRAVEL.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie naruszają obowiązku przestrzegania przez AGENTA 
obowiązków wynikających bezpośrednio z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

5. W przypadku naruszenia przez AGENTA lub osobę, za której pośrednictwem AGENT 
wykonuje obowiązki wynikające z Umowy,  opisanego w ust. 1 obowiązku, AGENT 
będzie zobowiązany zapłacić na rzecz HELLAS TRAVEL karę umowną każdorazowo w
wysokości 4000,00 PLN. HELLAS TRAVEL może dochodzić od AGENTA 
odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę zastrzeżonej kary umownej. 

§ 15.
ZWROT MATERIAŁÓW

1. AGENT zobowiązuje się na, wezwanie HELLAS TRAVEL, do niezwłocznego zwrotu 
powierzonych mu do użytkowania materiałów i oprogramowania stanowiących własność 
HELLAS TRAVEL, a nieprzekazanych klientom, a także materiałów i dokumentów 
poufnych, wraz z ich wszystkimi kopiami.

§ 16.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie lub osobom 
trzecim w związku z wykonywaniem Umowy. 

2. AGENT odpowiada za każdą szkodę wyrządzoną Klientom HELLAS TRAVEL lub 
osobom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej w związku z naruszeniem Umowy lub 
przepisów prawa. W szczególności AGENT obowiązany jest do naprawienia szkody 
wyrządzonej wskutek nałożenia na  HELLAS TRAVEL kary administracyjnej z powodu
nienależytego wykonywania Umowy. 



3. AGENT nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie lub nieprawidłowość danych 
udostępnionych przez Klienta, chyba, że o tych faktach wiedział albo przy zachowaniu 
należytej staranności mógł się dowiedzieć.

4. W przypadku zaspokojenia roszczeń Klienta wynikających z naprawienia szkody 
wyrządzonej na skutek nieudzielenia lub udzielenia błędnych informacji Klientowi przez 
AGENTA, wszelkie poniesione przez HELLAS TRAVEL koszty zobowiązany będzie 
zwrócić AGENT. 

5. Strony ustalają, że należności z tytułu:
a. zaciągania w imieniu  HELLAS TRAVEL zobowiązań bez posiadania w tym zakresie 

uprawnień,
b. nadpłaconych wynagrodzeń, HELLAS TRAVEL może potrącać z należnego 

AGENTOWI wynagrodzenia do pełnej wysokości wierzytelności, po uprzednim 
złożeniu AGENTOWI oświadczenia o potrąceniu.

6. W przypadku zgłoszenia wobec HELLAS TRAVEL roszczeń z tytułu nienależytego 
wykonywania Umowy przez AGENTA, AGENT zaspokoi wszelkie takie roszczenia, 
jeżeli będą one uzasadnione.

§ 17.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. HELLAS TRAVEL powierza AGENTOWI przetwarzanie danych osobowych Klientów 
(„Dane Osobowe”) w zakresie oraz celu koniecznym do realizacji postanowień Umowy. 
AGENT jest podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w 
rozumieniu art.31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez AGENTA obejmuje dane osobowe 
Klientów HELLAS TRAVEL lub potencjalnych Klientów, którzy zarezerwowali imprezę 
turystyczną lub zawarli umowę o imprezę turystyczna przy udziale AGENTA. 

3. AGENT będzie przetwarzał Dane Osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych. 
4. AGENT jest zobowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających należytą ochronę Danych Osobowych, w szczególności zapewniających 
zabezpieczenie Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem Ustawy o ochronie danych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

5. AGENT jest zobowiązany do powiadomienia  HELLAS TRAVEL o wszelkich zmianach 
w tym zakresie.

6. Przy przetwarzaniu HELLAS TRAVEL danych osobowych w zakresie wynikającym z 
ust. 1-5 AGENT ponosi odpowiedzialność jak administrator danych osobowych.

7. HELLAS TRAVEL ma prawo kontroli, czy środki stosowane przez AGENTA przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych są zgodnie z wymogami 
przewidzianymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych 
osobowych.

8. AGENT ma obowiązek niezwłocznego informowania HELLAS TRAVEL o każdym
 postępowaniu, w szczególności sądowym lub administracyjnym, dotyczącym 
przetwarzania przez AGENTA danych osobowych Klientów HELLAS TRAVEL, w 
szczególności postępowaniu prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych.

9. Na wniosek HELLAS TRAVEL AGENT zobowiązany jest przekazać dokumentację, w 
której klienci wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów 
marketingowych przez HELLAS TRAVEL. W przypadku braku zgodny Klienta na 
przetwarzanie przez HELLAS TRAVEL jego danych w celach marketingowych, AGENT 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie HELLAS TRAVEL. 

10. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy AGENT, bez odrębnego wezwania
 HELLAS TRAVEL, jest zobowiązany przekazać  HELLAS TRAVEL dokumenty, bez 
względu na formę ich sporządzenia (pisemne i elektroniczne), zawierające Dane 



Osobowe uzyskane podczas wykonywania Umowy. Niezależnie od tego AGENT 
niezwłocznie usunie z systemów informatycznych oraz zniszczy sporządzone kopie 
dokumentów zawierających Dane Osobowe uzyskane podczas wykonywania Umowy.

§ 18.
CZAS TRWANIA ORAZ ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez podania przyczyny:
a. z 1 (jedno) – miesięcznym okresem wypowiedzenia w pierwszym roku trwania Umowy,
b. z 2 (dwu) – miesięcznym okresem wypowiedzenia w drugim roku trwania Umowy,
c. z 3 (trzy) – miesięcznym okresem wypowiedzenia w trzecim i następnych latach trwania 

Umowy.
3. Umowa wygasa bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
a. wykreślenia AGENTA z rejestru / ewidencji przedsiębiorców __________ przez 

właściwy organ – z dniem doręczenia AGENTOWI stosownego postanowienia tego 
organu, 

b. w przypadku likwidacji AGENTA – z chwilą otwarcia likwidacji AGENTA lub 
ogłoszenia jego upadłości, 

c. z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa przez HELLAS TRAVEL lub rezygnacji przez 
AGENTA z pełnomocnictwa wskazanego w załączniku nr 1 do Umowy. 

4. AGENT zobowiązany jest poinformować HELLAS TRAVEL o zaistnieniu przesłanek 
wygaśnięcia Umowy niezwłocznie po ich zaistnieniu.

4. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie, o którym mowa 
art. 7642 kodeksu cywilnego. Powyższe uprawnienie dotyczy w szczególności 
przypadków rażącego naruszenia obowiązków wynikających z Umowy. 

4. HELLAS TRAVEL może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze 
skutkiem natychmiastowym) w przypadkach określonych w Umowie, a zwłaszcza w 
razie:

a. rażącego naruszenia przez AGENTA postanowień Umowy,  obowiązujących przepisów 
prawa lub podjęcia przezeń działań, które mogłyby naruszyć dobre imię lub interes 
HELLAS TRAVEL,

b. wyrządzenia szkody Klientowi, HELLAS TRAVEL lub jego zleceniodawcy, 
współpracownikowi bądź kontrahentowi,

c. skazania AGENTA prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo umyślne,
d. nieterminowego regulowania zobowiązań wobec HELLAS TRAVEL, złej kondycji 

finansowej Agenta, budzącej wątpliwości co do wywiązywania się przez Agenta ze 
zobowiązań finansowych wobec HELLAS TRAVEL,

e. zajęcia w trybie postępowania egzekucyjnego, wierzytelności Agenta z tytułu prowizji 
wobec HELLAS TRAVEL,

f. ustanowienia przez Agenta zastawu na wierzytelnościach Agenta z tytułu prowizji wobec 
HELLAS TRAVEL,

g. zmiany bez uprzedniej pisemnej zgody HELLAS TRAVEL firmy Agenta lub siedziby 
punktów agencyjnych,

h. naruszenia interesów HELLAS TRAVEL, a w szczególności sprzedaży subagencyjnej
7. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, AGENT zobowiązuje się 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub 
rozwiązania niniejszej Umowy, do:

a. rozliczenia się z przedmiotów stanowiących własność HELLAS TRAVEL,
b. zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.
8. Po rozwiązaniu Umowy, AGENT traci prawo do otrzymywania prowizji z tytułu 

zawartych umów o imprezę. Wyłącza się stosowanie postanowień art. 7611 kodeksu 
cywilnego.

8. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, AGENT i HELLAS TRAVEL są 
obowiązani do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń finansowych, najpóźniej 
w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. 



§ 19.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej terminy: „Klient”, ”usługa turystyczna”, 
”organizator turystyki”, ”impreza turystyczna”, ”agent turystyczny”, Strony 
rozumieją zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). 

2. AGENT ma obowiązek poinformować HELLAS TRAVEL o zakończeniu 
działalności, zleceniu jej prowadzenia innemu podmiotowi lub zbyciu się 
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej działalność 
prowadzoną w ramach niniejszej Umowy, w formie pisemnej. W przypadku 
niedopełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, AGENT ponosi 
odpowiedzialność wobec HELLAS TRAVEL oraz Klientów za wszystkie 
szkody wynikające z wszelkich działań osób trzecich działających jako AGENT.

3. AGENT nie jest uprawniony do cesji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
HELLAS TRAVEL. 

4. Zmiana formy prawnej AGENTA powoduje wygaśnięcie umocowania 
AGENTA do zawierania Umów z Klientami w imieniu i na rzecz HELLAS 
TRAVEL. 

5. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Umowy jest albo stanie się 
nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych jej postanowień. W 
takim przypadku strony zobowiązują się zastąpić nieskuteczne postanowienia 
takim postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać 
zamierzonym celom Umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy w Umowie 
pojawi się luka prawna albo, gdy postanowienie Umowy okaże się niewykonalne.

6. Strony przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy zobowiązane są do 
aktualizacji na bieżąco wszystkich danych niezbędnych do jej prawidłowego 
wykonywania. Ponadto AGENT zobowiązany jest do uzupełnienia 
wymienionych danych w panelu agenta w systemie rezerwacyjnym HELLAS 
TRAVEL. 

7. Wszelkie wskazane w treści Umowy załączniki stanowią jej integralną część.
8. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy – wszelkie zmiany i 

uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Umowie, zastosowanie znajdują 
odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w 
szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące umowy agencyjnej 
oraz przepisy Ustawy.

10. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony będą starały się 
rozstrzygnąć polubownie, a gdy to okaże się niemożliwe poddadzą je pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby HELLAS 
TRAVEL. 

11. Wszelka korespondencja, w tym powiadomienia, wystosowywane przez 
którąkolwiek ze Stron, będzie uznana za skutecznie doręczoną, jeżeli zostanie 
sporządzona w formie pisemnej i przesłana faksem (z obowiązkiem otrzymania 
potwierdzenia odbioru przekazu faksowego), osobiście, pocztą kurierską lub 
listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na adres określony w komparycji 
Umowy lub podany drugiej Stronie.

12. Zmiany adresów do korespondencji będą dokonywane przez Strony w formie 
pisemnej, z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie stanowi zmiany Umowy. W 
przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, oświadczenia i 
zawiadomienia skierowane na ostatni podany adres, awizowane i nieodebrane, 
uważa się za skutecznie doręczone.

13. Umowa zastępuje wszelkie inne porozumienia pomiędzy Stronami.



14. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy, zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.

16. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                    HELLAS TRAVEL                                                                                 AGENT

PEŁNOMOCNICTWO

HELLAS TRAVEL Theofilos Vafidis z siedzibą w Warszawie (dalej: „HELLAS TRAVEL”; 
adres: 02-496 Warszawa, ul. Warszawska 58c lok. 5; wpisana do  Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 1702; 
posiadająca NIP: 522-237-34-19 oraz REGON: 363486850),  niniejszym upoważnia 

______________________________________________________________________________
__________

zwanego dalej “Agentem”, do wykonywania w imieniu i na rzecz HELLAS TRAVEL czynności 
agencyjnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów o imprezę turystyczną HELLAS
TRAVEL.
Poza działaniami wyraźnie określonymi w treści niniejszego pełnomocnictwa Agent nie jest 
upoważniony do składania żadnych oświadczeń (w tym w szczególności do zaciągania żadnych 
zobowiązań) w imieniu i na rzecz HELLAS TRAVEL. 

Agent nie ma prawa udzielać dalszego pełnomocnictwa w zakresie wykonywania w imieniu i na 
rzecz HELLAS TRAVEL czynności objętych niniejszym umocowaniem. 
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostało na czas nieokreślony i może zostać odwołane przez 
HELLAS TRAVEL.

Warszawa, dn. .........................................
W imieniu HELLAS TRAVEL 


