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UMOWA AGENCYJNA W SYSTEMIE VOTUM NETWORK MARKETING

wystawiona w dniu   -   -     r., zawarta we Wrocławiu pomiędzy:

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu; ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000243252, posiadającą REGON 020136043,  
NIP 899-25-49-057, oraz kapitał zakładowy w wysokości 1.200.000 zł wpłacony w całości; którą reprezentują:

zwaną w dalszej części Umowy powierzenia „Zleceniodawcą”, 

a

Panem/Panią  , zamieszkałym(ą)   

  , PESEL:             , Prowadzącym(ą) działalność 

gospodarczą:  

 , NIP:           , REGON:         

zwanym(ą) w dalszej części umowy „Przedstawicielem”, o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Przedstawiciel zobowiązuje się, a zarazem staje się uprawnionym przez Zleceniodawcę, na podstawie niniej-
szej umowy oraz udzielonego przez Zleceniodawcę pisemnego pełnomocnictwa do stałego pośrednictwa w zawieraniu na rzecz Zleceniodawcy umów z klientami 
a w granicach umocowania wynikającego z udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa – do zawierania w jego imieniu umów z klientami, dotyczących  
w szczególności:
a) dochodzenia na rzecz osób uprawnionych roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie bądź na mieniu poniesionej w związku ze zdarzeniem wypad-
kowym;
b) przelewu lub powierniczego przelewu wierzytelności, których źródłem są szkody rzeczowe powstałe w pojazdach mechanicznych, dokonanego na rzecz Zlecenio-
dawcy na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem Przedstawiciela z podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń majątkowych z tytułu poniesionej 
szkody;
c) dochodzenia na rzecz osób uprawnionych roszczeń o wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na koncie OFE, subkoncie ZUS, innych kontach emerytalnych 
(zwanych dalej: rachunkiem emerytalnym), po śmierci posiadacza rachunku;
d) dochodzenia na rzecz osób uprawnionych roszczeń majątkowych dotyczących umowy kredytu indeksowanego bądź denominowanego do waluty obcej w związku 
z zastosowaną przez bank konstrukcją indeksacji oraz ubezpieczeń z nią powiązanych.
2. Zakres usług świadczonych przez Zleceniodawcę na rzecz klientów na podstawie umów, w których zawarciu pośredniczy bądź zawiera je w umieniu Zleceniodawcy 
Przedstawiciel, określają każdorazowo obowiązujące wzorce umów zawieranych przez VOTUM z klientami.
3. Za Klienta uważa się każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:
a) każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną uprawnioną do dochodzenia roszczeń majątkowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy 
zdarzenia bądź zakładu ubezpieczeń albo innego podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody, w tym z tytułu posiadanej polisy OC a także wobec Ubezpiecze-
niowego Funduszu Gwarancyjnego, według zasad określonych w przepisach szczególnych;
b) każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną która zawarła z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia i posiada ważną polisę ubezpie-
czeniową lub polisę taką posiadała w momencie zajścia zdarzenia objętego ryzykiem, a w trakcie jej obowiązywania doznała szkody lub innego uszczerbku stano-
wiącego podstawę dochodzenia od KU lub ZU świadczeń wynikających z tej polisy;
c) każdą osobę fizyczną, która ubiega się o uzyskanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku emerytalnym, po śmierci posiadacza rachunku, jako bene-
ficjent środków pieniężnych albo spadkobierca posiadacza rachunku;
d) każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną uprawnioną do dochodzenia roszczeń majątkowych dotyczących umowy kredytu indeksowanego 
bądź denominowanego do waluty obcej w związku z zastosowaną przez bank konstrukcją indeksacji oraz ubezpieczeń z nią powiązanych.

OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELA
§ 2

1. Przedstawiciel zobowiązuje się do sumiennego i należytego wykonywania obowiązków wynikających  z umowy, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości  
o interesy Zleceniodawcy i jego Klientów  działając z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz regulaminów i innych aktów prawa  
wewnętrznego obowiązujących u Zleceniodawcy.
2. Przedstawiciel przy wykonaniu umowy będzie wykorzystywał jedynie wzory umów i pełnomocnictw oraz innej dokumentacji uzyskanej od Zleceniodawcy, otrzy-
manych za pośrednictwem Przedstawiciela zajmującego pozycję nadrzędną do Przedstawiciela lub dostępnych na stronie internetowej Zleceniobiorcy pod adresem: 
panel.votum-sa.pl. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do wzorów dokumentów oraz ma prawo domagania się posługiwania zmienionymi 
wzorami od określonej daty.

DATA

IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA
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3. Przedstawiciel zobowiązany jest do uzyskiwania od Klientów wszelkich informacji oraz pełnej dokumentacji dotyczącej roszczeń Klienta bądź nabywanych Wierzy-
telności i przekazania ich Zleceniodawcy wraz z kompletem podpisanych przez Klientów umów, pełnomocnictw i oświadczeń, w celu weryfikacji i oceny możliwości 
uzyskania świadczeń pieniężnych na rzecz Klienta bądź nabycia Wierzytelności. 
4. W zakresie, w jakim Przedstawiciel nie jest uprawniony do zawarcia umowy z Klientem, Zleceniodawca podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia 
zlecenia Klienta do prowadzenia sprawy bądź oferty przelewu Wierzytelności wyłącznie po uprzednim dokonaniu weryfikacji dokumentów i oceny merytorycznej 
sprawy, o czym Przedstawiciel ma obowiązek poinformować Klienta odpowiednio przy składaniu Klientowi oferty usług Zleceniodawcy bądź odbiorze oferty prze-
lewu Wierzytelności. 
5. Przedstawiciel jest uprawniony do zawierania (podpisywania) umów w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy na podstawie i w granicach określonych w pisemnym 
pełnomocnictwie udzielonym Przedstawicielowi przez Zleceniodawcę.
6. Przyjęcie zlecenia lub oferty Klienta następuje poprzez złożenie podpisów na umowie przez uprawnionych przedstawicieli Zleceniodawcy.
7. Przedstawiciel jest zobowiązany do rzetelnego informowania Klientów o warunkach zawieranej ze Zleceniodawcą umowy oraz udzielania pomocy Klientom  
w prawidłowym i czytelnym wypełnianiu wzorców dokumentów i formularzy.
8. Przedstawiciel zobowiązany jest do osobistego wykonywania wobec Klienta czynności pośrednictwa wynikających z niniejszej umowy. Powierzenie wykonania 
tych czynności osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy.
9. W celu należytego wykonania umowy Zleceniodawca udziela Przedstawicielowi pełnomocnictwa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy. Pełno-
mocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez Zleceniodawcę. Pełnomocnictwo wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
10. Przedstawiciel odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek na skutek nieprawidłowego wykonania bądź niewykonania przez  niego Umowy bądź naruszenia 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa polegającego na:
a) podpisaniu w imieniu VOTUM umowy z Klientem z przekroczeniem umocowania określonego w udzielonym Przedstawicielowi pisemnym pełnomocnictwie bądź 
bez umocowania; 
b) podpisaniu w imieniu VOTUM umowy z Klientem na zmienionym bez zgody Zleceniodawcy lub przerobionym, podrobionym albo wycofanym z obiegu wzorcu 
umowy zawieranej przez VOTUM z Klientami;
c) nieprzekazaniu VOTUM kompletnej dokumentacji Sprawy, w szczególności umowy, pełnomocnictw, wszelkich wymaganych przez Spółkę druków, a także doku-
mentacji udostępnionej przez Klienta;
d) nieprzekazaniu VOTUM informacji podanych przez Klienta lub uzyskanych przy zawieraniu umowy z Klientem i dotyczących okoliczności istotnych dla wykonania 
umowy na rzecz Klienta;
e) udzieleniu osobie trzeciej informacji dotyczących sprawy Klienta, o ile udzielenie informacji nie nastąpiło w wykonaniu obowiązku nałożonego powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa;
f) nieuzyskaniu od Klienta wymaganych przez VOTUM i powszechnie obowiązujące przepisy prawa zgód na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 
realizacji umowy;
g) przedawnieniu roszczeń Klienta na skutek przekazania Zleceniodawcy przez Przedstawiciela sprawy Klienta z przekroczeniem terminów przyjętych przez Zlecenio-
dawcę i ogłoszonych Przedstawicielowi w Regulaminie;
h) nieprzekazaniu VOTUM podpisanego przez Klienta oświadczenia potwierdzającego doręczenie pouczenia o odstąpieniu wraz z wzorem; 
i) wprowadzeniu Klienta w błąd odnośnie treści lub wykonania zawieranej z VOTUM umowy; 
j) dopuszczeniu się czynu nieuczciwej konkurencji przy wykonaniu czynności pośrednictwa bądź zawarcia w imieniu VOTUM umowy z Klientem; 
chyba że szkoda, o której mowa w pkt 1-10 powyżej, nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi 
odpowiedzialności.

WYNAGRODZENIE
§ 3

1. Wynagrodzenie Przedstawiciela, w sprawach:
a) dochodzenia w imieniu Klientów świadczeń odszkodowawczych z tytułu poniesionych szkód osobowych lub szkód rzeczowych;
b) zaspokojenia wierzytelności z tytułu szkód na mieniu powstałych w pojazdach mechanicznych, na rachunek klientów, na podstawie zawartych z nimi umów 
powierniczego przelewu wierzytelności;
c) dochodzenia w imieniu Klientów roszczeń w zakresie wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku prowadzonym przez Otwarty Fundusz Emerytal-
ny lub na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 
d) dochodzenia roszczeń majątkowych dotyczących umowy kredytu indeksowanego bądź denominowanego do waluty obcej w związku z zastosowaną przez bank 
konstrukcją indeksacji oraz ubezpieczeń z nią powiązanych,
stanowić będzie prowizja procentowa netto naliczona na podstawie wartości honorarium netto Zleceniodawcy uzyskanego od Klienta z tytułu umowy zawartej za 
pośrednictwem Przedstawiciela. 
2. Wynagrodzenie Przedstawiciela w sprawach o dochodzenie roszczeń majątkowych prowadzonych w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy na podstawie przelewu 
wierzytelności z tytułu szkód na mieniu powstałych w pojazdach mechanicznych, dokonanego na rzecz Zleceniodawcy na podstawie umowy zawartej z kontrahen-
tem za pośrednictwem Przedstawiciela stanowić będzie prowizja procentowa netto naliczona na podstawie na podstawie różnicy pomiędzy wartością wierzytelno-
ści (szacowanej wysokości odszkodowania za szkodę rzeczową pomniejszonej o świadczenia pieniężne wypłacone z tego tytułu Klientowi przed zawarciem umowy 
z VOTUM),  a ceną brutto nabycia wierzytelności.
3. Stawkę wynagrodzenia  Przedstawiciela, w zależności od poziomu zajmowanego przez niego w ramach Systemu VNM, określa Regulamin Awansów i Wynagra-
dzania Przedstawicieli Działających w Systemie VNM (dalej Regulamin Awansów i Wynagradzania). 
4. Przedstawiciel uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia wstępnego na poczet wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 w przypadku, gdy Regulamin 
Awansów i Wynagradzania tak stanowi.
W sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. d (dochodzenia roszczeń dotyczących umowy kredytu bankowego oraz ubezpieczeń z nią powiązanych), wynagrodze-
nie wstępne przysługuje wyłącznie, gdy Regulamin Awansów i Wynagradzania lub umowa wprost tak stanowi.
5. Wynagrodzenie Przedstawiciela za pośrednictwo w zawarciu umowy z Klientem albo zawarcie w imieniu VOTUM umowy z Klientem z honorarium brutto określo-
nym poniżej stawki procentowej wskazanej w Regulaminie Awansów i Wynagradzania może zostać obniżone na zasadach w nim określonych.
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6. Regulamin Awansów i Wynagradzania może przewidywać podwyższenie honorarium VOTUM z tytułu przejęcia przez Zleceniodawcę dodatkowych zobowiązań 
przy wykonaniu usługi na rzecz Klienta na podstawie aneksu do umowy z Klientem, bez  naliczenia wynagrodzenia prowizyjnego Przedstawiciela od nadwyżki hono-
rarium VOTUM uzyskanej z tytułu podwyższenia honorarium VOTUM w aneksie do umowy z Klientem.
7. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Przedstawicielowi następować będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych kończących się ostatniego dnia każdego 
miesiąca, według:
a) daty uzyskania honorarium od Klienta – w przypadku rozliczenia wynagrodzenia na podstawie ust. 1,
b) daty podpisania umowy z Klientem przez Zleceniodawcę – w przypadku rozliczenia wynagrodzenia na podstawie ust. 2.
8.  Wypłata należnej prowizji dokonywana będzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 4
Koszty wykonania zlecenia, w tym podróży służbowych związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, ponosi Przedstawiciel.

POZOSTAŁE WARUNKI UMOWY
§ 5

1. W przypadku, uznania umowy zawartej za pośrednictwem albo przez Przedstawiciela zostanie uznana za nieważną, bądź Zleceniodawca uchyli się od jej skutków 
z uwagi na zawarcie umowy pod wpływem błędu, Przedstawiciel dokona zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia.
2. W przypadku, gdy umowa dotycząca przelewu wierzytelności zawarta przez Zleceniodawcę z Klientem za pośrednictwem Przedstawiciela zostanie uznana za 
nieważną, bądź Zleceniodawca uchyli się od jej skutków z uwagi na zawarcie umowy pod wpływem błędu, Przedstawiciel dokona zwrotu nienależnie wypłaconego 
wynagrodzenia.
3. Obowiązek zwrotu nienależnego wynagrodzenia wypłaconego Przedstawicielowi w wykonaniu umowy powstaje również w przypadku, gdy Klient skorzysta  
z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, którą zawarł ze Zleceniodawcą działając jako konsument.
4. Zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń na rzecz Zleceniodawcy nastąpi przez ich potrącenie
z wynagrodzenia lub premii należnych Przedstawicielowi do wypłaty w następnych okresach rozliczeniowych z tytułu wykonania umowy. Doręczenie Przedstawi-
cielowi miesięcznego raportu prowizyjnego uwzględniającego zobowiązanie Przedstawiciela z tytułu nienależnego świadczenia jest równoznaczne z doręczeniem 
Przedstawicielowi oświadczenia o potrąceniu, przy czym raport nie wymaga podpisu Zleceniodawcy. Doręczenie raportu następuje w chwili, w której doszedł on 
do Przedstawiciela w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. W przypadku doręczenia raportu za pośrednictwem sieci Internet uznaje się raport za 
doręczony w chwili gdy wprowadzono go do środka komunikacji elektronicznej albo systemu informatycznego udostępnionego dla Przedstawiciela, w taki sposób, 
że mógł się zapoznać z jego treścią.
5. W przypadku braku możliwości potrącenia nienależnego świadczenia z wierzytelności Przedstawiciela, doręczenie Przedstawicielowi raportu prowizyjnego  
zawierającego zobowiązania z tytułu nienależnego świadczenia zastępuje wezwanie do zapłaty. Przedstawiciel jest zobowiązany do zwrotu nienależnego świadczenia  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia raportu prowizyjnego, o którym mowa w zd. 1 bądź wezwania do zapłaty.
6. W przypadku, gdy Przedstawiciel przekazał do oceny Zleceniodawcy Wierzytelności nieistniejące albo obarczone wadą prawną uniemożliwiającą skuteczne 
dochodzenie ich zapłaty i mając wiedzę lub możliwość łatwego ustalenia zaistnienia wskazanych okoliczności zataił je przed Zleceniodawcą, czym doprowadził do 
nabycia przez niego takiej Wierzytelności, Przedstawiciel będzie zobowiązany do pokrycia poniesionej przez Zleceniodawcę szkody w pełnej wysokości. Wyrównanie 
strat rzeczywistych nie ogranicza Zleceniodawcy w dochodzeniu dalej idących roszczeń wobec Przedstawiciela.

§ 6
1. Przedstawiciel jest zobowiązany powstrzymać się od działalności konkurencyjnej na rzecz Zleceniodawcy. Za naruszenie zakazu konkurencji uważane będzie rów-
nież pomocnictwo, udzielanie konsultacji, udział w szkoleniach i inne formy bezpośredniego lub pośredniego wspierania, współtworzenia lub współpracy z firmami 
prowadzącymi działalność konkurencyjną w stosunku do Zleceniodawcy.
2. Ograniczenie działalności Przedstawiciela dotyczy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Za działalność konkurencyjną w stosunku do Zleceniodawcy uważa się wszelką działalność polegającą na:
a) pośredniczeniu oraz pomocy w dochodzeniu na rzecz poszkodowanych świadczeń odszkodowawczych z tytułu umów ubezpieczenia powstałych w związku ze 
zdarzeniem wypadkowym dotyczącym klienta, w związku z powstaniem szkody na osobie lub w mieniu;
b) dochodzeniu roszczeń na rzecz osób uprawnionych do uzyskania wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku prowadzonym przez Otwarty Fun-
dusz Emerytalny lub na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub na innym koncie emerytalnym;
c) nabywaniu wierzytelności przysługujących z tytułu szkód rzeczowych poniesionych przez właścicieli pojazdów mechanicznych;
d) dochodzeniu na rzecz osób uprawnionych roszczeń majątkowych dotyczących umowy kredytu indeksowanego bądź denominowanego do waluty obcej w związku 
z zastosowaną przez bank konstrukcją indeksacji oraz ubezpieczeń z nią powiązanych,
e) zawieraniu w imieniu dającego zlecenie umów z Klientami, o których mowa w §1 ust. 1.
4. Za każde naruszenie zakazu konkurencji uważa się w szczególności zawarcie z Klientem umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług lub nabywanie wierzy-
telności, o których mowa w ust. 3, w imieniu własnym bądź na rzecz podmiotów trzecich, które mogą uchodzić wobec Zleceniodawcy za konkurencyjne.
5. Zakaz konkurencji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje czas trwania umowy zawartej ze Zleceniodawcą jak i okres dwunastu miesięcy po jej rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu.
6. Zleceniodawca zwolniony jest od wypłaty Przedstawicielowi wynagrodzenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy za ograniczenie działalności konkurencyjnej.
7. W czasie trwania umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Przedstawiciel jest obowiązany do zachowania w poufności wszelkich informacji progra-
mowych, technicznych, handlowych i organizacyjnych Zleceniodawcy lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, nieujawnionych do wiadomości 
publicznej (tajemnica przedsiębiorstwa), które uzyskał w związku z wykonywaniem umowy. 
8. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Przedstawiciel zobowiązuje się do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich dokumentów, w tym pełnomocnictwa  
i innych materiałów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w związku lub przy 
okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu, najpóźniej do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
9. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji lub tajemnicy przedsiębiorstwa, Przedstawiciel zapłaci Zleceniodawcy za każde naruszenie karę umowną. Wysokość 
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kary umownej jest zależna od doświadczenia zawodowego oraz wiedzy z zakresu technik i zasad sprzedaży usług nabytych w ramach współpracy ze Zleceniodawcą, 
które odzwierciedla poziom zajmowany przez Przedstawiciela w Strukturze w dniu naruszenia, a jeżeli Przedstawiciel dopuścił się naruszenia zakazu konkurencji po 
rozwiązaniu umowy – poziom zajmowany w dniu rozwiązania umowy i wynosi: 
a) 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – dla poziomu Manager („M”) lub Team Leader („TM”);
b) 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) – dla poziomu Senior Manager („SM“);
c) 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) – dla poziomu Vice Director („VD“);
d) 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) – dla poziomu Director („D”);
e) 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) – dla poziomu Senior Director (dalej „SD”);
f) 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) – dla poziomu General Director (dalej „GD”).
10.  Przedstawiciel zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zleceniodawcy wraz z ustawowymi odsetkami 
na wypadek opóźnienia w jej płatności.
11. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kary umownej.
12. Przedstawiciel, który osiągnął poziom niższy niż poziom Managera („M”), jest obowiązany do naprawnienia na zasadach ogólnych szkody poniesionej przez Zle-
ceniodawcę na skutek naruszenia przez Przedstawiciela zakazu konkurencji.  Przedstawiciel zapłaci Zleceniodawcy odszkodowanie za naruszenie zakazu konkurencji 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zleceniodawcy wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w jej płatności.
13. Począwszy od poziomu Managera, Przedstawiciel zabezpiecza roszczenia Zleceniodawcy wynikające z zastrzeżonej kary umownej jak  i innych ewentualnych 
naruszeń postanowień umowy poprzez złożenie Zleceniodawcy weksla in blanco z własnego wystawienia oraz upoważnia Zleceniodawcę do wypełnienia weksla 
zgodnie z postanowieniami deklaracji wekslowej wystawianej według wzoru przewidzianego dla Przedstawicieli na danym poziomie i stanowiącego załącznik do 
Regulaminu. Maksymalna kwota sumy wekslowej nie może przekroczyć: 
a) 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) –  na poziomie Manager lub Team Leader („M” lub „TM”);
b) 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) –  na poziomie Senior Manager („SM”);
c) 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – na poziomie Vice Director („VD”);
d) 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) – na poziomie Director („D”);
e) 140.000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) – na poziomie Senior Director („SD”);
f) 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) – na poziomie General Director („GD”).

§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem następujących okresów wypowiedzenia:
a) miesięcznego okresu wypowiedzenia w pierwszym roku obowiązywania umowy,
b) dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w drugim roku obowiązywania umowy,
c) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w trzecim roku i następnych latach obowiązywania umowy. 
3. Termin wypowiedzenia, o którym mowa powyżej kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu wypowiedzenia. 
4. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania ustawowych terminów wypowiedzenia  w przypadku rażącego naruszenia przez Przedstawiciela wa-
runków niniejszej umowy, postanowień Regulaminu Awansów i Wynagradzania, Procedury Przyjmowania Spraw lub warunków Kodeksu Etycznego Przedstawiciela. 
5. Przedstawiciel może wypowiedzieć umowę bez zachowania ustawowych terminów wypowiedzenia z powodu zwłoki Zleceniodawcy w zapłacie dwóch kolejno po 
sobie następujących wynagrodzeń przysługujących Przedstawicielowi zgodnie z treścią niniejszej umowy. 

§ 8
1. Przedstawiciel wykonując obowiązki wynikające z umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów Zleceniodawcy będzie działał na podstawie  
i w granicach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz zawartej ze Zleceniodawcą umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.
2. Przedstawiciel w czasie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu ma obowiązek zachowania w ścisłej tajemnicy informacji powziętych w związku 
z zawartymi przez niego lub za jego pośrednictwem umowami, o ile nie stanowią one informacji powszechnie dostępnych, w tym danych osobowych Klientów 
Zleceniodawcy.
3. Przedstawiciel zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy. W tym kontekście 
Przedstawiciel zobowiązuje się w szczególności do: 
a) nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom, 
b) niewykonywania żadnych czynności związanych z dalszym przetwarzaniem zebranych danych osobowych,
c) niewykorzystywania, w tym niekopiowania, czy też nieutrwalania w inny sposób dla własnych celów lub na rzecz osób trzecich przekazanych informacji.
4. W przypadku, gdy wskutek naruszenia przez Przedstawiciela przepisów niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących, Zleceniodawca zostanie 
obciążony karami pieniężnymi lub/i odszkodowaniami na rzecz osoby której dane zostały bezprawnie naruszone Przedstawiciel zobowiązany jest do zwrotu Zle-
ceniodawcy wszelkich zapłaconych przez niego z tego tytułu kwot. Wyrównanie strat rzeczywistych nie ogranicza Zleceniodawcy do dochodzenia dalej idących 
roszczeń wobec Przedstawiciela. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9

1. Umowa obowiązuje od daty podpisania przez obie strony, przy czym dochodzi do skutku z datą późniejszego podpisu.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, 
z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 3.
3. Zmiana nazwy poziomu w Systemie VNM nie powoduje utraty lub zmiany uprawnień Przedstawicieli. Przedstawiciele są obowiązani i zarazem uprawnieni do 
stosowania nazw poziomów zgodnie z aktualnym brzmieniem Regulaminu Awansów i Wynagradzania. 
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§ 10
1. W zakresie nieuregulowanym stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, a w szczególności Ustawy i Rozporzą-
dzenia oraz odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.
2. Wszelkie zmiany Umowy powierzenia, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z zawarcia Umowy powierzenia lub też powstałe na tle jej wykonywania, rozwiązania lub odstąpienia od niej, które nie zostaną  
rozwiązane polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Powierzającego. 
4. Umowa powierzenia obowiązuje od daty podpisania przez obie strony, przy czym dochodzi do skutku z datą późniejszego podpisu.
5. Umowa powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

1. Integralną część umowy stanowią Regulamin Awansów i Wynagradzania z dnia 03.12.2015 r. ze zm., Procedura Przyjmowania Spraw z dnia 03.12.2015 r ze zm. 
wraz z Załącznikiem nr 1, a także Kodeks Etyczny Przedstawicieli VOTUM S.A. z dnia 25.03.2013 r. ze zm., przekazane Przedstawicielowi przed zawarciem umowy, za-
mieszczone przez Zleceniodawcę na stronie internetowej o adresie panel.votum-sa.pl, albo doręczone Przedstawicielowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Przedstawiciel oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami regulaminów i dokumentów, o których mowa w ust. 1, przed podpisaniem umowy,  akceptuje je  
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Zmiana postanowień regulaminów i dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany umowy i jest dokonywana w formie pisemnego aneksu do regu-
laminu lub innego dokumentu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zamieszczonego przez Zleceniodawcę na stronie internetowej panel.votum-sa.pl. Zmiana wchodzi 
w życie w dacie i na zasadach wskazanych w aneksie, o ile Przedstawiciel nie wypowie umowy w pierwszym możliwym terminie wypowiedzenia.
4. Zmiana przez Zleceniodawcę miejsca publikacji regulaminów i dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy i jest dokonywana jednostron-
nym oświadczeniem składanym Przedstawicielowi przez Zleceniodawcę.
5. Przedstawiciel zobowiązany jest do bieżącego śledzenia zmian regulaminów i dokumentów, zamieszczanych przez Zleceniodawcę na stronie internetowej  
o adresie panel.votum-pe.pl lub innym miejscu wskazanym na podstawie ust. 4 powyżej albo doręczonych Przedstawicielowi za pośrednictwem poczty elektronicznej –  
w przypadku nieudostępnienia Przedstawicielowi dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej.
6. W zakresie nieuregulowanym umową oraz postanowieniami dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, informację o stosowanych przez Zleceniodawcę 
procedurach wewnętrznych dotyczących przyjęcia i prowadzenia spraw, o których mowa w § 1 ust. 1 lit d umowy, doręcza się Przedstawicielowi elektronicznie, 
przez nadanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Przedstawiciela utworzony w domenie votum-sa.pl.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13
Ewentualne spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

§ 15
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Zleceniodawca informuje, że: 
1) jest administratorem danych osobowych Przedstawiciela,  
2) dane osobowe są przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a także w innych usprawiedliwionych celach administratora,
3) za zgodą Przedstawiciela, jego dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), mogą być umieszczone na stronie internetowej Zleceniodawcy  
w celach informacyjnych,    
4) Przedstawiciel posiada prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5) Podanie Zleceniodawcy danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy.

Data podpisania

- -

Data podpisania (wypełnia VOTUM S.A.)

- -

PODPIS ZLECENIODAWCY
(WYPEŁNIA VOTUM S.A.)

PODPIS PRZEDSTAWICIELA
(WYPEŁNIĆ RĘCZNIE)

 Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów określonych w §11 pkt 3 umowy.
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