
GÆLDENDE FORRETNINGSBETINGELSER
Pr. 09.03.2023 er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver opgave, 
Advokatfirmaet bistår med løsningen af, medmindre andet aftales skriftligt.

MODTAGELSE AF SAGEN/OPGAVEN
Ved modtagelse af sagen undersøger Advokatfirmaet om der foreligger inhabilitet. 
Såfremt advokatfirmaet konstaterer, at dette er tilfældet, underrettes klienten herom. 
Advokatfirmaet bistår efter anmodning med at finde anden advokat.
Advokatfirmaet er underlagt reglerne om forebyggende foranstaltninger mod 
hvidvaskning af penge. Dette medfører, at Advokatfirmaet ved sagens oprettelse ofte 
vil have pligt til at indhente identitetsoplysninger på alle klienter. Disse 
identitetsoplysninger opbevares i minimum 5 år efter sagens afslutning.

BEHANDLING AF SAGEN
Advokatfirmaets bistand ydes i overensstemmelse med gældende regler for 
advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater samt de 
advokatetiske regler udarbejdet af Advokatrådet.

HONORAR, BETALING & KLIENTMIDLER
Advokatfirmaets bistand afregnes med et salær, der står i rimeligt forhold til den 
ydede indsats og opgavens karakter. Honoraret fastsættes på grundlag af flere 
forskellige parametre. Heri indgår den grad af specialistviden, som opgavens løsning 
har krævet, størrelsen af de involverede værdier, opgavens vigtighed for klienten, det 
opnåede resultat og det med opgaven forbundne ansvar, men udgangspunktet er den 
medgåede tid til løsning af opgaven. Timesatsen er p.t. kr. 2.500,- foruden moms, i 
alt kr. 3.125,-.
Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret.
Der kan kræves forudbetaling af salær samt udlæg for omkostninger. Modtages 
sådanne beløb, indsættes disse på en klientkonto i klientens navn. Beløbet vil blive 
anvendt til udligning af kommende sagsrelaterede omkostninger eller fakturaer.
Advokatfirmaet forbeholder sig i sager om tvister hvori klienten handler i erhverv at 
afstå fra at påtage sig sagen eller udtræde af sagen i det omfang, sagen viser sig 
omfattet af retshjælpsforsikring.

FORTROLIGHED
Advokatfirmaet er undergivet fuldstændig tavshedspligt. Enhver oplysning, som 
Advokatfirmaet modtager i forbindelse med en opgave, behandles uden 
tidsbegrænsning som fortrolig.
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ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING & FORSIKRING
Advokatfirmaet er ansvarlig for den bistand, der ydes overfor klienten i 
overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Advokatfirmaet er 
ansvarsforsikret i - og har ansvarsforsikring og garantistillelse efter de af 
Advokatsamfundet fastsatte regler og dækkende al advokatvirksomhed uanset hvor 
den udøves - hos HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DANMARK, Indiakaj 6, 1. sal, 2100
København Ø, CVR. 41268638. Anmeldelse af krav kan foretages via SÖDERBERG & 
PARTNERS DANMARK FORSIKRINGSMÆGLERVIRKSOMHED A/S, Amaliegade 3, 1256
København K, Telefon: 33133330
Advokatfirmaets rådgivning er målrettet til den konkrete opgave, og Advokatfirmaet 
kan ikke påtage sig noget ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål, uden 
udtrykkelig forhåndsaccept. Advokatfirmaet er således alene ansvarlig overfor 
klienten, og alene for den rådgivning, der er givet i relation til den konkrete opgave.
Ansvar for den leverede rådgivning er dog begrænset til et beløb på maksimalt DKK 
2,5 mio.
Advokatfirmaet hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som 
Advokatfirmaet har henvist til, ligesom Advokatfirmaet ikke hæfter for eventuelle fejl 
begået af underleverandører, som Advokatfirmaet efter aftale med klienten har 
overladt dele af opgavens løsning til.
Advokatfirmaet er ikke ansvarligt for indirekte tab eller følgeskader, herunder 
driftstab, tab af data, goodwill, image m. m.

KLAGER, LOVVALG & VÆRNETING
Såfremt Advokatfirmaets bistand eller honorar ikke lever op til forventningerne, 
opfordres klienten til at tage kontakt for en drøftelse. 
Advokatfirmaet er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende 
klager. Advokatsamfundet kan kontaktes på telefon 33969798 eller på adressen 
Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Klager til Advokatnævnet rettes til postkasse@advokatnaevnet.dk.
Alle tvister i anledning af Advokatfirmaets sagsbehandling og rådgivning, herunder 
tvister vedrørende fortolkningen af nærværende forretningsbetingelser, er underlagt 
dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole og kun ved 
Advokatfirmaets hjemting.

OPHAVSRET TIL MATERIALE UDARBEJDET AF 
ADVOKATFIRMAET
Ophavsretten til alt materiale, som Advokatfirmaet har udarbejdet og leveret i 
forbindelse med sagen, tilhører Advokatfirmaet, medmindre andet er skriftligt aftalt.
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OPBEVARING AF OPLYSNINGER
Advokatfirmaet opbevarer sagsakter i mindst 5 år efter fakturadatobortset fra visse 
beskikkede sager og straffesager, hvor sagsakter efter gældende regler afgår 
umiddelbart efter endelig afgørelse. Det gælder dog ikke i straffesager, hvor akterne 
kun opbevares til sagens afslutning.

UNDERRETNING
Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og 
finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som din advokat forpligtet til at give 
dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt jeg 
måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er 
jeg forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om aktiviteterne samt videregive 
dine ID oplysninger til Hvidvasksekretariatet. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt 
underretning har fundet sted. 
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