F ORR ETNI NGS BE TING EL S ER
Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som ETOS Advokater påtager sig gennem
de tilknyttede advokatvirksomheder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

1.

INDLEDNING

1.1.

ETOS Advokater er et kontorfællesskab af selvstændige advokatvirksomheder. Aftale
om levering af rådgivning indgås med den enkelte advokatvirksomhed. ETOS Advokater
består af følgende advokatvirksomheder:

1.2.

•

Advokatfirmaet Rye Jensen, CVR-nr. 38295276

•

Advokatfirmaet Viggo Bækgaard, CVR-nr. 38293664

Kontorfællesskabet administreres af ETOS Driftsmidler ApS, CVR-nr. 383801497. Der
ydes ikke juridisk rådgivning gennem selskabet.

1.3.

Alle advokater hos ETOS Advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af
Advokatsamfundet.

I

tillæg

til

disse

forretningsbetingelser

driver

advokatvirksomhederne deres virksomhed i overensstemmelse med De Advokatetiske
Regler og retsplejeloven.

2.

OPGAVEN

2.1.

Når vi påtager os en opgave, vil der blive udarbejdet en ordrebekræftelse, der
indeholder en beskrivelse af vores opgave samt principperne for beregningen af vores
honorar og et estimat over det samlede honorar. I det omfang opgaven ændrer karakter
under udførelsen eller forudsætningerne ændrer sig, orienterer vi herom.

2.2.

ETOS Advokater er omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod
hvidvask og finansiering af terrorisme, og som følge heraf vil vores rådgivning efter
omstændighederne

være

betinget

af,

at

klienten

afgiver

tilstrækkelige

identitetsoplysninger og foreviser billedlegitimation, samt afgives nødvendige
oplysninger til belysning af en given transaktion.

3.

INTERESSEKONFLIKTER

3.1.

Vi påtager os ikke sager, der medfører, at der opstår interessekonflikter mellem
kontorfællesskabets klienter. Inden vi påtager os en opgave, undersøger vi, om der er
mulige interessekonflikter. Hvis vi konstaterer interessekonflikter, vil vi henvise
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klienten til at finde en anden advokat. Klienterne modtager ikke nærmere beskrivelse
af baggrunden for henvisningen.

4.

HONORAR

4.1.

Vi fastsætter vores honorar i den enkelte sag på baggrund af en konkret vurdering. I
denne vurdering indgår blandt andet følgende hensyn: Det anvendte tidsforbrug,
opgavens kompleksitet, hvorvidt opgaven er udført under tidspres eller uden for normal
arbejdstid, opgavens betydning for klienten, ansvaret forbundet med opgavens
udførelse og det opnåede resultat.

4.2.

Standses en opgave før den er fuldført på grund af forhold, der ikke kan tilskrives os,
beregnes vores honorar på baggrund af den medgåede tid. Dette gælder også i de
tilfælde, hvor løsningen af opgaven standses efter anbefaling fra os.

4.3.

Vores honorar omfatter ikke opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder
tinglysnings- og retsafgift, og andre afgifter og gebyrer af enhver art, rejse- og
opholdsudgifter, forplejning, og større kopierings- og forsendelsesudgifter.

4.4.

Det er ofte vanskeligt at beløbsfastsætte det forventede honorar, når vi modtager en
opgave. Efter anmodning afgiver vi gerne – og altid – et begrundet overslag og oplysning
om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer
klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

4.5.

Vi fakturerer som udgangspunkt vores honorar, når opgaven er afsluttet. For opgaver
af længere varighed, eksempelvis retssager, fakturerer vi som minimum kvartalsvis
bagud, og med større hyppighed, hvis tidsforbruget giver anledning til det.

4.6.

Vi forbeholder os retten til at opkræve et salærdepot ved sagens påbegyndelse, samt
forudbetaling af eksterne omkostninger.

5.

KLIENTMIDLER

5.1.

Alle klientmidler, der betros de tilknyttede advokatvirksomheder, forvaltes efter
Advokatsamfundets regler og bliver indsat på de respektive advokatfirmaers
klientkonti. Advokatvirksomhederne har følgende klientbankkonti:
•

Advokatfirmaet Rye Jensen har konto i Danske Bank, reg.nr. 3409 kontonr.
3409738486

•

Advokatfirmaet Viggo Bækgaard har konto i Sparekassen Thy, reg.nr. 9090
kontonr. 4009983
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5.2.

Tilskrevne renter tilfalder vores klienter i overensstemmelse med Advokatsamfundets
regler, ligesom udgifter til eventuelle negative renter afholdes af vores klienter.

5.3.

Indeståender på klientkonti er omfattet af den generelle indskydergaranti på € 100.000
(ca.

750.000

kr.)

i

tilfælde

af

pengeinstituttets

økonomiske

sammenbrud.

Dækningsloftet omfatter alle konti klienten har i det pågældende pengeinstitut,
herunder også separate klientkonti og indeståender på samleklientkonti. ETOS
Advokater påtager sig intet ansvar for økonomiske tab klienten måtte lide som følge af
det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.
5.4.

Hidrører indeståendet fra en transaktion vedrørende en fast ejendom, som
hovedsageligt har været eller skal benyttes ikke-erhvervsmæssigt, er indeståendet
omfattet af en garanti på op til € 10 mio. Dette gælder dog kun i 12 måneder fra
tidspunktet hvor beløbet er indsat.

6.

FORTROLIGHED

6.1.

Alle oplysninger, som vi har modtaget i forbindelse med løsning af en opgave, behandles
som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er fortrolige.

7.

ANVENDELSE AF VORES RÅDGIVNING

7.1.

Vores rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke uden udtrykkelig
forhåndsaccept anvendes til andet formål. Medmindre andet aftales, er vi alene
ansvarlige i forhold til kunden for den ydede rådgivning.

7.2.

Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet
til brug for en given sag, mens ETOS Advokater har og bibeholder alle ophavsrettigheder
og andre immaterielle rettigheder til materialet.

8.

OPBEVARING AF SAGER

8.1.

ETOS Advokater fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil kunden
anmoder om, at sagen afsluttes. Originale dokumenter udleveres normalt senest i
forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i 10 år fra fakturadato.

9.

KLAGE

9.1.

I tilfælde af en tvist om salæret og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan
der
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Kronprinsessegade

28,

1306

København

K,

eller

via

e-mail:

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Læs mere på www.advokatnaevnet.dk.

10.

ANSVAR OG FORSIKRINGSDÆKNING

10.1.

Alle advokater hos ETOS Advokater er omfattet af vores ansvarsforsikring og
garantiordning, som er tegnet hos HDI Danmark. Vores ansvar er i enhver henseende
begrænset til 10 mio. kr. og gælder, uanset hvor advokatvirksomheden er blevet
udøvet. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab
af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.

10.2.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten
til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter
aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

11.

LOVVALG OG VÆRNETING

11.1.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette er
specifikt aftalt med den enkelte klient.
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