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Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, 

som vi påtager os, medmindre andet er aftalt sær-

skilt. 

 

Udførelse af opgaven 

Det aftales ved opgavens påbegyndelse, hvilket 

arbejde vi skal udføre for klienten. 

Vores forståelse af opgaven og dens omfang vil 

som udgangspunkt blive fastslået det aftalebrev, 

der sendes til klienten forud for påbegyndelsen af 

vores arbejde. 

Det kan løbende aftales at opgaven og dens om-

fang ændres, hvilket vil blive aftalt særskilt såfremt 

det bliver relevant. 

I løbende klientforhold vil der ikke blive fremsendt 

et aftalebrev for hver enkelt opgave, da omfanget 

af vores arbejde, vil være aftalt på anden vis. 

Vi forpligter os over for klienten til at yde kvalifice-

ret juridisk bistand, ligesom vores arbejde vil blive 

udført i overensstemmelse relevant lovgivning. 

 

Honorar 

Vores honorar fastsættes på grundlag af en 

konkret vurdering, hvori bl.a. følgende ele-

menter indgår: Det anvendte tidsforbrug, an-

vendt specialkompetence og sagens komplek-

sitet, om sagen har nødvendiggjort indsats 

under betydeligt tidspres, den interesse sagen 

repræsenterer for klienten, det ansvar der er 

forbundet med sagen og det opnåede resultat. 

Vi tilbyder en fast pris for arbejdets omfang, inden 

sagen påbegyndes, såfremt det sagens karakter 

muliggør dette. 

Vores arbejde faktureres som udgangspunkt kvar-

talsvist bagud eller når sagen afsluttes. Hvis en 

sag kræver betaling af større udlæg, tager vi forbe-

hold for at kræve forudbetaling af disse. 

 

 

 

Vores betalingsbetingelser er som udgangspunkt 

14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling op-

kræves der rente og gebyrer i overensstemmelse 

med relevant lovgivning. 

 

Klientmidler 

Alle beløb vi modtager som led i behandling af sa-

ger, indsættes på vores klientkonto. Tilskrevne 

renter tilfalder klienten i overensstemmelse med 

Advokatsamfundets regler herom. Indestående på 

klientkontoen er beskyttet under lov om indskyder- 

og investorgarantiordning, men beskyttelsen er 

med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbe-

grænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinsti-

tut. Vi påtager os intet ansvar for en klients tab 

som følge af det kontoførende pengeinstituts øko-

nomiske sammenbrud. 

 

Ansvar og forsikring 

Vi er ansvarlige for det arbejde vi udfører i over-

ensstemmelse med dansk lovgivning. 

Vores medarbejdere er alle omfattet af vores an-

svarsforsikring hos Lloyd's Insurance Company 

S.A. Vores ansvar i den enkelte sag er begrænset 

til 5.000.000 kr. 

Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab, herunder 

driftstab, tidstab, tab af data, mistet fortjeneste, 

goodwill eller lignende. 

 

Interessekonflikter 

Inden vi påtager os en opgave undersøger vi om 

der er risiko for, at der foreligger en interessekon-

flikt. 

Vi påtager os ikke sager, hvor der er risiko for at, 

der kan opstå interessekonflikter. 

Vi tager desuden forbehold for at udtræde af sa-

ger, hvor vi vurdere, at der kan være risiko for en 

interessekonflikt. 
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Fortrolighed 

Vi er underlagt tavshedspligt og er således forplig-

tet til at behandle alle oplysninger modtaget fra kli-

enten eller om klienten fortroligt. 

Vi opbevarer som udgangspunkt sagsakter i 5 år 

fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilba-

geleveres umiddelbart ved sagens afslutning. 

 

Klage 

Klager over vores adfærd eller salær kan indbrin-

ges for Advokatnævnet: Kronprinsessegade 28, 

1306 København K, klagesagsafdelingen@advo-

katsamfundet.dk, T 33969798, www.advokatnaev-

net.dk. 

 

 


