
	SPELARAGENTAVTAL	

Agenturens	namn/Firmatecknare:	

	

(nedan	”Agenten”)	

Org.nr/Person	nr:	

Adress:	

	

Telefon:	

E-mail:	

Spelarens	namn:	

	

(nedan	”Spelaren”)	

Pers.nr:	

Adress:	

	

Telefon:	

E-mail:	

Avtalets	startdatum:	 	

Uppsägningstid:	Avtalet	gäller	tills	vidare	med	rätt	för	båda	parter	att	säga	upp	avta-
let	till	upphörande	med	en	uppsägningstid	av	30	dagar.			

Territorium:	

(nedan	”Territoriet”)	

FÖR	DETTA	AVTAL	GÄLLER	ALLMÄNNA	VILLKOR	FÖR	SPELARAGENTAVTAL	UPPRÄTTADE	AV	SICO.	ÄNDRINGAR	
AV	DE	ALLMÄNNA	VILLKOREN	FÅR	EJ	SKE.	ALLMÄNNA	VILLKOREN	BILAGERAS	DETTA	AVTAL	OCH	FINNS	ÄVEN	PÅ	
WWW.SICO.NU.	I	DET	FALL	SPELAREN	ÄR	MINDERÅRIG	SKALL	AVTALET	UNDERTECKNAS	AV	SPELARENS	
MÅLSMÄN.	

TILL	AVTALET	HÖR	BILAGA	1	(ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER)	OM	SÅDAN	BILAGA	UNDERTECKNATS	AV	
PARTERNA.		

Detta	Avtal	har	upprättats	i	två	(2)	exemplar,	varav	parterna	tagit	var	sitt.	

Ort																																																Datum:	 Ort																																																Datum:	

Underskrift	SPELAREN	 Underskrift	AGENTUREN/FIRMATECKNARE	

	

Namnförtydligande	 Namnförtydligande	

Ort																																																Datum:	 Ort																																																Datum:	

Underskrift	MÅLSMAN	1		 Underskrift	MÅLSMAN	2	

	

Namnförtydligande	 Namnförtydligande	

	



2	
  Sign: 

	
BILAGA	1	TILL	SICOs	MODELLAVTAL	FÖR	CERTIFIERADE	SPELARAGENTER		
	
Spelaren	och	Agenturen	är	överens	om	att	Agenturen,	som	full	ersättning	för	Uppdraget,	ska	erhålla	följande	ersättning.	
	

- Ersättning	om	____%	inkl	moms	av	den	ersättning	Spelaren	erhåller	enligt	framförhandlat	och	av	Spelaren	underteck-
nat	anställningsavtal	med	ishockeyklubb.		
	

- Ersättning	om	___%	inkl	moms	av	den	ersättning	Spelaren	erhåller	från	annan	än	Spelarens	arbetsgivare	inom	ishock-
ey	men	som	är	relaterad	till	Spelarens	i	dennes	egenskap	av	ishockeyspelare,	ex.	reklamkontrakt.	(Spelaren	ska	ej	utge	
ersättning	för	andra	ersättningar	än	sådana	som	uppenbarligen	är	relaterade	till	Spelaren	i	dennes	egenskap	av	
ishockeyspelare.	Således	ska	det	aldrig	utgå	ersättning	för	Spelarens	andra	tjänsteinkomster	hos	annan	arbetsgivare.)	

	
Agentens	rätt	till	ersättning	uppkommer	vid	var	tid	Spelaren	erhåller	ersättning	enligt	ovan.	Spelaren	och	Agenten	är	överens	
om	att	Spelaren	ska	erlägga	ersättningen	enligt	nedan	(ringa	in	tillämpligt	alternativ).	Har	inget	alternativ	inringats	utgår	ersätt-
ning	kvartalsvis	i	efterskott.	
	

- Månadsvis	i	efterskott	
		

- Kvartalsvis	i	efterskott	
	

- Halvårsvis	i	efterskott	
	

- Årsvis	i	efterskott	
	

	
ÖVRIGT:		
	
	
Denna	bilaga	utgör	en	integrerad	del	av	Avtalet	mellan	Spelaren	och	Agenten.		
	
Ort																																																Datum:	 Ort																																																Datum:	

Underskrift	SPELAREN	 Underskrift	AGENTUREN/FIRMATECKNARE	

	

Namnförtydligande	 Namnförtydligande	

	

	
	
	
	
	 	



 

1(2) 
  Sign: 

Allmänna villkor för spelaragentavtal 

1. Dessa allmänna bestämmelser är utfärdade av Sveriges 
Ishockeyspelares Centralorganisation (”SICO”) och 
överensstämmer med de av SICO utfärdade 
bestämmelserna för certifiering av spelaragenter, som från 
tid till annan kan bli föremål för ändring eller tillägg (”SICO- 
bestämmelserna”). Agenten försäkrar att Agenten är 
införstådd med SICO- bestämmelserna i dess gällande form 
och att Agenten innehar av SICO/SIF/SHL/Hockey-
Allsvenskan utfärdad certifiering av spelaragent (nedan 
”Certifiering”). Avtalets giltighet förutsätter att Agenten 
innehar Certifiering och att denna bibehålls under 
avtalstiden. Om någon av dessa förutsättningar brister, 
upphör detta Avtal automatiskt och omedelbart utan 
föregående uppsägning dock med full ersättning till Agenten 
för det senast framförhandlade kontraktet i den mån 
ersättning ska utgå enligt detta Avtal.  
2. Agenten åtar sig vidare att iaktta, respektera och 
efterleva de avtal som träffats/träffas mellan SICO och 
SIF/SHL/HockeyAllsvenskan/Div1 eller annan part.  

Introduktion 

3. Spelaren är en ishockeyspelare. Agenten är en 
Certifierad Spelaragent enligt Reglemente för Certifierade 
Spelaragenter som fastställts av SICO, SIF, SHL och 
HockeyAllsvenskan. 
4. Spelaren utser genom detta Avtal Agenten som sin 
exklusiva representant under avtalstiden att representera 
Spelaren i de avseenden som anges i detta Avtal.  

Uppdraget  

5. Spelaren uppdrar åt Agenten och Agenten åtar sig att 
under Avtalstiden för Spelarens räkning, exklusivt inom 
Territoriet, biträda Spelaren vid övergång till ny förening 
och att företräda Spelaren vid kontraktsförhandlingar i 
enlighet med vad som anges nedan. Eventuellt ytterligare 
uppdrag som Agenten må ha åt Spelaren, såsom förhandling 
rörande marknads- och reklamrättigheter m.m. kan även 
förekomma och omfattas också av detta Avtal.  
 
6. Agenten åtar sig vidare att aktivt, under avtalstiden, 
bevaka och skydda Spelarens intressen i anledning av 
Spelarens ishockeyverksamhet (vari förstås även lämna 
Spelaren förslag på nya potentiella arbetsgivare) och att, på 
Spelarens instruktion, aktivt söka annan potentiell 
arbetsgivare för Spelaren (nedan ”Uppdraget”).  

Uppdragets utförande 

7. Förhållandet mellan Spelaren och Agenten ska grunda sig 
på ömsesidig lojalitet och förtroende. Agenten ska alltid 
agera på bästa sätt för att tillvarata Spelarens intressen. 
Agenten ska därvid bl.a. förhandla fram bästa möjliga villkor 
för Spelaren samt tillse att samtliga Spelarens 
skyddsintressen iakttas.  
8. Agenten ska bl.a. tillse att Spelaren erhåller följande 
information rörande anställningsavtal som Spelaren erbjuds 
ingå: 
a. Datum för anställningens påbörjande,  
b. Avtalstiden, eller den förväntade avtalstiden för 

anställningsavtalet,  
c. Andra villkor av vikt för Spelaren.  
9. Agenten kan även, i den mån Spelaren efterfrågar detta, 
vara Spelaren behjälplig med att finna lämplig rådgivning 
beträffande skatt, försäkringar, finansiella tjänster.  
10. Agenten ska utföra Uppdraget på ett professionellt sätt 
och därvid särskilt iaktta de Etiska regler för 
agentverksamhet som SICO från tid till annan utfärdar. 
11. Agenten saknar behörighet att rättshandla för Spelarens 
räkning, varför samtliga avtal som förhandlas enligt detta 
Avtal ska ingås och undertecknas av Spelaren. Agenten kan i 
vissa fall erhålla fullmakt att företräda Spelaren i andra 
avseenden än som direkt berör Spelarens anställning. Sådan 
fullmakt ska alltid vara skriftlig och tidsbegränsad.  

Agentens förpliktelser 

12. Agenten ska för Spelarens räkning: 
a. aktivt bevaka territoriet för ishockeyspelare såväl inom 
Sverige som övriga delar av världen;  
b. löpande informera Spelaren om förhållanden som kan 
komma att påverka Spelaren och hans verksamhet som 
ishockeyspelare;  
c. vid övergång till ny förening, företräda och biträda 
Spelaren och därvid bevaka hans intressen;  
d. vid avtalsförhandling (såväl anställningskontrakt som 
andra avtal), företräda och bistå Spelaren vid upprättande 
och ingående av avtal,  
13. Agenten ska enligt bästa förmåga bevaka och tillvarata 
Spelarens intressen avseende samtliga avtal som fram- eller 
omförhandlas under avtalstiden och som är hänförliga till 
Spelarens ishockeyverksamhet. 
14. Agenten ska vid Uppdragets utförande alltid agera i 
enlighet med gällande nationell lagstiftning och tillse att de 
avtal som framförhandlas för Spelarens räkning under 
avtalstiden överensstämmer med gällande lag och 
förordningar samt av Riksidrottsförbundet, Internationella 
Ishockeyförbundet, Svenska Ishockeyförbundet och SICO vid 
var tid gällande bestämmelser. 
 
15. Agenten ska under Avtalstiden löpande informera 
Spelaren om resultatet av Uppdraget.  
 Såväl Agenten som Spelaren åtar sig att utan dröjsmål 
informera den andre parten om förhållanden som kan 
inverka på Agentens möjlighet att fullgöra Uppdraget i 
enlighet med förpliktelserna eller som kan ändra 
omfattningen av Uppdraget eller dess utförande. 
 
16. Agenten får inte i samband med kontraktsförhandlingar 
för Spelarens räkning företräda annan part, som kan ha ett 
intresse av den aktuella kontraktsförhandlingen om inte 
Spelaren samtyckt till detta.  
17. Om Agenten finner att det är i Spelarens intresse att 
Uppdragets omfattning ändras eller utökas, på så sätt att 
härom skriftligt måste avtalas, ska Agenten utan dröjsmål 
meddela Spelaren detta.  
18. Agenten och Spelaren ska samråda i frågor som är 
hänförliga till detta Avtal, t.ex. gällande Uppdragets 
utförande och omfattning (utöver vad som anges i detta 
Avtal), kontraktsvillkor inför ny- eller omförhandling, 
utformning av kontrakt och andra för Spelaren 
betydelsefulla frågor. Agenten ska i dessa hänseenden följa 
Spelarens anvisningar och ska vid fullgörandet av uppdraget 
vid varje tid iaktta professionalism och Spelarens intressen. 
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Om Spelarens anvisningar är orimliga för Agenten att 
uppfylla, äger Agenten rätt att frånträda Uppdraget och 
detta Avtal omedelbart efter det att skriftligt meddelande 
därom lämnats till Spelaren – dock att i detta Avtal angivna 
skyldigheter för tid efter avtalstidens utgång, alltjämt ska 
beaktas. 
19. Agenten och Spelaren ska i samtliga fall, i förhållande till 
tredje man, presentera varandra på ett fördelaktigt sätt och 
åtar sig således att inte, varken skriftligt eller muntligt eller 
uttryckligen eller underförstått, uttala sig på sådant sätt att 
Spelarens eller Agentens namn, ”image” och/eller goda 
rykte riskerar att skadas. Detta gäller även om Avtalet sägs 
upp av någon part.  
 
20. Agenten svarar själv för samtliga kostnader och utgifter 
för fullgörandet av detta Avtal, om inte annat skriftligen 
överenskommits mellan parterna. 

Spelarens förpliktelser 

21. Spelaren förbinder sig att under avtalstiden inte anlita 
annan Agent i frågor som omfattas av Avtalet. 
22. Spelaren förbinder sig att under avtalstiden; 
a. hänvisa alla kontraktsförfrågningar, som Spelaren 
erhåller, till Agenten, 
b. vara tillgänglig för Agenten för att besvara frågor och 
erbjudanden,  
c. agera i enlighet med klubbens anställningsavtal och de 
tävlingsbestämmelser som gäller för anställningen, 
d. upplysa Agenten om alla förhållanden som kan ha 
betydelse för Agentens utförande av Uppdraget.  

Ersättning 

23. Som ersättning för Agentens utförande av Uppdraget i 
enlighet med Avtalet liksom för dennes samtliga kostnader i 
anledning härav, ska Spelaren till Agenten betala en 
ersättning enligt vad som anges i bilaga 1 till detta Avtal. 
Har någon bilaga ej fogats till detta Avtal gäller att Agenten 
inte har någon rätt till ersättning för av Agenten 
framförhandlat och av Spelaren undertecknat 
anställningsavtal med ishockeyklubb. 
24. Ersättningen enligt ovan är inte tidsmässigt begränsad 
till avtalstiden för detta Avtal utan ska utgå under hela det, 
under avtalstiden, framförhandlade 
kontraktets/kontraktens avtalstid om inte annat skriftligen 
avtalats.  
25. Ersättning enligt detta Avtal utgår endast efter det 
Spelaren tecknat sitt första A- lagskontrakt.  
26. Ersättningen enligt detta Avtal ska utgå enligt de 
närmare bestämmelser som anges i bilaga 1.  

Förtida upphörande utan föregående uppsägning 

27. Vardera part äger rätt att med omedelbar verkan häva 
Avtalet om den andra parten väsentligen åsidosätter sina 
åtaganden i enlighet med detta Avtal.  
28. Spelaren äger vidare rätt att säga upp avtalet till 
omedelbart upphörande om Agenten träder i likvidation, 
begärs eller försätts i konkurs, inleder ackord eller 
rekonstruktionsförfarande eller eljest kan anses vara på 
obestånd.  
29. Om grund för hävning föreligger enligt punkt 27 eller 28 

ovan äger Spelaren rätt att kräva skadestånd motsvarande 
sin fulla ekonomiska skada, dock lägst ett belopp 
motsvarande Agentens kvarstående rätt till ersättning enligt 
detta Avtal. Agenten har rätt till full ersättning från Spelaren 
om Spelaren a) fälls för doping b) blir avstängd eller c) blir 
avskedad från sin klubb pga disciplinära skäl. 

Försäkring  

30. Agenten förbinder sig att ha giltig ansvarsförsäkring med 
försäkringsbelopp som minst motsvarar de krav SICO 
uppställer på Certifierade Spelaragenter.  

Ansvar  

31. Agentens ansvar mot Spelaren enligt detta avtal är 
begränsat till det belopp som SICO därigenom bestämt som 
ansvarsbelopp (5 MSEK för 2015). Agentens ansvar mot 
Spelaren är ej beroende av att försäkringsskydd finns. 
Denna punkt begränsar således endast Agentens ansvar till 
visst maxbelopp.  

Fullständig reglering och tillägg  

32. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan parterna och 
ersätter eventuellt tidigare avtal, såväl muntliga som 
skriftliga. Varje tillägg eller ändring av förevarande Avtal ska 
för att äga giltighet upprättas skriftligen och undertecknas 
av parterna. 

Tystnadsplikt  

33. Parterna förbinder sig att vare sig under Avtalstiden 
eller för tid därefter utan motpartens uttryckliga samtycke 
för tredje man röja information som lämnats till part i 
anledning av Avtalet och som kan anses vara av känslig 
karaktär såsom uppgifter som kan förknippas med 
spelartransfer, marknadsaktiviteter, ekonomiska spörsmål 
eller som är hänförliga till parts enskilda och personliga 
förhållanden eller annan liknande information som kommit 
till parts kännedom i anledning av uppdraget i enligt detta 
Avtal.  

Meddelanden 

34. Meddelanden enligt detta avtal ska ske skriftligen via 
brev eller e-mail.  

Tvist och tillämplig lag 

35. Tvist avseende detta Avtal skall främst lösas genom 
förhandling mellan parterna, i andra hand genom domstol i 
Stockholms tingsrätt med tillämpning av svensk rätt. 


	1151675_1
	1151679_1

