Forretningsbetingelser
Det tilbudte arbejde
Vi tilbyder juridisk rådgivning på de fleste retsområder med hovedvægt på erhvervsret. Vi påtager os normalt ikke straffesager, familieretssager, insolvenssager og boligretssager.
Prisforhold
Sager afregnes som udgangspunkt efter et skøn under hensyn til arten og det arbejde, der
udføres, den medgåede tid, retsforholdets beskaffenhed, sagens betydning, den økonomiske
værdi, det med sagen forbundne ansvar samt sagens udfald. Vi giver gerne et salæroverslag,
der selvfølgelig vil være baseret på den viden, vi har om sagen på det tidspunkt, hvor overslaget gives. Overslag er derfor ikke bindende, men vi vil orientere så tidligt som muligt, hvis det
samlede vederlag må forventes at overstige overslaget. Hvis det ikke er muligt på forhånd at
oplyse honorarets størrelse i forbrugerforhold, gives der oplysninger om hvordan honoraret
beregnes, eller et begrundet overslag over honoraret, inden arbejdet påbegyndes.
Afregning sker sædvanligvis ved udløbet af hvert kalenderkvartal eller ved afslutningen af en
opgave.
Behandling af persondata
Vi er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov. I de fleste sager vil det endvidere være nødvendigt for varetagelse af klientens interesser at behandle yderligere persondata som fx oplysninger om økonomiske, forretningsmæssige og arbejdsmæssige forhold, samt kontaktoplysninger. Derudover behandler vi oplysninger om dig i form af cookies, når du besøger vores hjemmeside.
For yderligere oplysninger om vores behandling af personoplysninger, herunder om hvilke rettigheder du har som registreret, og vores opbevaring af persondata, henviser vi til vores privatlivspolitik, der findes i dette link: www.adv-nyhavn.dk/persondatapolitik
Vores medarbejdere er underlagt ubetinget tavshedspligt og alle henvendelser behandles med
fuld diskretion, ligesom vi har indarbejdet passende fysiske, organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre vores data mod uautoriseret adgang og deling.
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Side 2

Klientkontoforhold og forsikringsforhold
Vi har samleklientkonti i Danske Bank. Medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede
midler blive indsat i dette pengeinstitut.
Vi er ikke ansvarlige for klientmidler indsat på klientkonti hos vores bankforbindelse i tilfælde
af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti
er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt
omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti, som klienten har i det
pågældende pengeinstitut, herunder midler på separate klientkonti og på samleklientkonti i
samme pengeinstitut. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler for
private, hvor garantien dækker op til EUR 10 mio.
Klientmidler forvaltes og forrentes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.
Vi er ansvarsforsikrede og har stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler i HDI Global Speciality SE, repræsenteret i Danmark ved HDI Danmark, Indiakaj 6, 1, 2100
København Ø. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.
Erstatning og klage
Vi er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler om rådgiveransvar. Vi fraskriver
os dog ansvar for indirekte tab eller følgeskader herunder mistet indtjening, avance eller
driftstab.
Vi er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Såfremt en klient ikke er tilfreds med vores bistand eller det beregnede honorar, og det ikke er muligt ved aftale at opnå
en afklaring, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306
København K. Klage kan ske via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Nærmere oplysninger fås på Advokatsamfundets hjemmeside: http://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx

