Forretningsbetingelser, 21-11-2016
Juridisk bistand
Juridisk bistand ydes i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lovgivning i retsplejeloven
samt Advokatsamfundets regler, herunder regler om professionel handlemåde, adfærd og etik. Der
henvises i øvrigt til advokatsamfundets hjemmeside på www.advokatsamfundet.dk.
Forbyggende foranstaltninger mod hvidvask
Advokatfirmaet KRYGER er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor i henhold til loven i visse
sager indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter.
Loven forpligter advokatkontoret til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år.
Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent
omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og
dokumentation for reelle ejerforhold.
Fortrolighed og intern viden
Al information modtager fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for klienten betragtes som
fortroligt. Alle medarbejdere hos advokatfirmaet KRYGER har tavshedspligt.
Fakturering
Betalingsvilkår er netto 14 dage kontant fra fakturadato.
Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom og indsættes på
klientkonto. Med mindre andet er aftalt med klienten, føres klientkontoen hos Danske Bank, konto nr.
3203 4476872448 og klientens opmærksomhed henledes på, at reglerne om dækning af indskud i
nødlidende banker som udgangspunkt har et dækningsmaksimum på € 100.000 inklusive det indskud
klienten selv måtte have hos den pågældende bank.
Afregning
Vores salær fastsættes på baggrund af et samlet skøn over opgaven, herunder ved inddragelse af
følgende kriterier:






Den medgåede tid
Sagens udfald
Sagens omfang
Ansvaret forbundet med sagen

Derudover kan det indgå som et element ved fastsættelsen af vores salær, at der er udført arbejde uden
for normal arbejdstid eller sagens hastende karakter.
Udover vores salær skal klienten forvente at skulle afholde udgifter til f.eks. retsafgifter,
registreringsgebyrer, kørselsudgifter, m.v.
I forbrugerforhold vil klienten altid i overensstemmelse med gældende regler modtage oplysninger om
honoraret inden arbejdet påbegyndes. I andre typer sager vil dette ske ved klientens anmodning herom.
Såfremt det ikke er muligt at fremkomme med et overslag over det samlede salær ved sagens oprettelse,
oplyser Advokatfirmaet Kryger omkring de forventede sagsskridt og de timepriser, der tages
udgangspunkt i ved fastsættelsen af salæret.
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Afregning sker som udgangspunkt ved sagens afslutning. Vi tager dog forbehold for, at kræve kvartalsvis
afregning eller delafregne, når et sagsskridt afsluttes.
Advokatfirmaet Kryger er berettiget til at opkræve depositum til sikkerhed for vores salær.
Ved forsinket betaling opkræves rente og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler.
Kommunikation
Advokatfirmaet KRYGER vil, hvis ikke andet aftales, typisk kommunikere med klienten pr. e-mail.
Medmindre klienten udtrykkeligt anmoder om dette, vil mails ikke blive krypteret. Dette gælder tillige
mails med fortroligt indhold. Der gøres opmærksom på, at manglende kryptering kan være forbundet
med risiko for, at indholdet kommer andre til kundskab, hvilket, ifald der ikke anmodes om kryptering af
mails, accepteres af klienten.
Forsikring
En advokatansvarsforsikring er en forsikring, som alle advokater og advokatselskaber har pligt til at
tegne. Reglerne om ansvarsforsikringen findes i § 61 i Advokatsamfundets vedtægt.
Ansvarsforsikringen skal dække det eventuelle erstatningsansvar man som advokat måtte ifalde for
formueskade påført en tredjemand ved enhver form for uagtsomhed, der skyldes advokaten eller dennes
personale.
Ansvarsforsikringen skal som minimum have en dækningssum på kr. 2,5 mio. pr. advokat pr. år og det
samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan ikke overstige kr. 2.5 mio. opmærksomheden
henledes på, at eventuelle øvrige krav kan reducere dækningsmaksimum. Advokatsamfundet holder
tilsyn med alle registrerede oplysninger om forsikringsforhold vedrørende advokater.
Klienten opfordres ved opstart at ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større
forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag.
Omkostningerne hertil påhviler klienten.
Advokatfirmaet KRYGER har tegnet forsikring hos HDI Gerling med policenr. VAS1501748 med et
dækningsmaksimum på kr. 2,5 million pr. advokat pr. år.
Klage
Klienter kan indbringe klager over såvel rådgivning som salærets størrelse for Advokatnævnet,
Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller pr. mail på klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
samt www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx.

