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Advokat Martine Tox - Advokathuset Bredgade ApS – Bredgade 56 – 1260 København K

Forretningsbetingelser
Forretningsbetingelserne gælder for alle sager og ved sagens begyndelse accepterer du betingelserne, og at vi må
sende dokumenter med følsomme oplysninger til din eboks.
Beskrivelse af opgave og rådgivning
Når vi får en ny opgave, sender vi en mail med beskrivelse af det aftalte arbejde og salær. Arbejdets omfang kan
ændres undervejs i sagen. Vi undersøger for eventuel interessekonflikt når sagen begyndes.
Salær
Salær fremgår af hjemmeside og oplyses pr. mail.
For nogle sager opkræves et depositum, som indbetales til kontorets klientkonto. Eventuel retsafgift, tinglysningsafgift
og udlæg i sagen betales ud over salæret.
Identifikation, hvidvask og persondata
Identifikation (kørekort og sygesikringskort) bedes forevist.
Alle advokater er omfattet af lov om hvidvask og er forpligtet til at foretage indberetning til SØIK, hvis der er mistanke
eller rimelig formodning om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.
Vi er dataansvarlig efter persondataloven. Vi indsamler, modtager, behandler, videregiver og opbevarer persondata,
der er nødvendige til behandling af din sag, eller hvis vi bliver pålagt at videregive oplysningerne. Persondata
opbevares efter lovene og bliver herefter slettet. Hvis du ønsker at vide hvilke oplysninger vi har registreret om dig,
eller hvis du ønsker at vi retter eller sletter oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.
Vi anvender ikke cookies på vores hjemmeside, og derfor vil du ikke blive bedt om godkendelse.
Advokatansvar og ansvarsbegrænsning
Alle advokater hos os er en del af Advokatsamfundet og er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Vi er underlagt
tavshedspligt i medfør af regler fra Advokatsamfundet.
Eventuelt krav om erstatningsansvar mod enhver advokat hos os er begrænset til ansvarsforsikringens dækning på
maksimum på 5 mio. DKK pr. opgave og omfatter ikke indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, mistet
fortjeneste, goodwill eller andre indirekte tab. Ansvaret omfatter ikke hæftelse for andre rådgivere, som vi har
overladt dele af opgaven til efter aftale med dig.
Advokathuset Bredgade har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø, Danmark,
CVR 37276251, police nr. 156-08655226-14000.
Klientkonto
Klientkonto: Nykredit Bank 5470 – 1171287
Indestående på alle klientkonti er omfattet af lov om garantifond for indskydere og investorer med en grænse på
dækning af maksimalt 100.000 EUR. Beløbsgrænsen omfatter dit samlede engagement i Nykredit Bank på egne konti
og klientkonti. Vi er ikke ansvarlig for tab, der skyldes overskridelse af dækningsmaksimum.
Ophævelse og fortrydelse
Begge parter er til enhver tid berettiget til at ophæve samarbejdet. Eventuel ophævelse fra Advokathuset Bredgade
skal ske med passende varsel af hensyn til dig og frister i sagen. Salær for arbejde udført indtil ophævelse afregnes.
Der er ingen fortrydelsesret når dokumentet er bestilt, fordi vi begynder levering af ydelsen med det telefoniske
rådgivningsmøde som vi aftaler, Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.
Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger se www.arvogfamilie.dk

