Forretningsbetingelser for Advokatanpartsselskabet Lars Søndergaard
Advokatanpartsselskabet Lars Søndergaard cvr 10014522 har eksisteret i mere end 20 år og driver advokatvirksomhed. Advokat Lars Søndergaard er ejer af selskabet.
Vi er medlemmer af Advokatsamfundet og har pligt til at overholde de advokatetiske regler, der er fastsat
af Advokatsamfundet. Reglerne kan ses på www.Advokatsamfundet.dk, hvor man også kan se, hvordan
man kan klage, hvis man ikke er tilfreds med sagsbehandlingen eller det opkrævede salær.
Selskabet anvender ikke aftaler om lovvalg eller om værneting, hvorfor eventuelle tvister skal afgøres efter
dansk ret og behandles ved selskabets værneting, som er Københavns Byret, hvis ikke andet følger af særlige forhold ved en konkret sag.
Vi har pligt til at varetage klientens interesser bedst muligt og har pligt til at begrænse klientens omkostninger mest muligt. I forbindelse med sagens behandling rådgiver vi om sagens muligheder og vanskeligheder
ved at nå det ønskede resultat. Vi har tavshedspligt, og klientens oplysninger behandles med fortrolighed.
Af hensyn til pligten til at undgå interessekonflikter indleder vi med at undersøge, om der er interessekonflikter, eller der er risiko for det, inden behandling af en sag påbegyndes. Hvis det er tilfældet, kan vi ikke
behandle sagen, og eventuelle oplysninger vil ikke blive bragt videre til andre.
Reglerne om hvidvask betyder, at vi skal vurdere, om der i en sag er en særlig risiko for hvidvask, og derfor
har vi retningslinjer for dette. I visse til fælde betyder det, at der skal indhentes yderligere oplysninger og
dokumentation for klientens identitet.
Selskabet har tegnet forsikring i Tryg Forsikring A/S, police 600-102.898. Forsikringen dækker advokatansvar og garanti. Det geografiske dækningsområde er Danmark.
Klientkontomidler indsættes på klientkonto og er sikret med et beløb på 100.000 EUR af Indskydergarantifonden.
Salær fastsættes på baggrund af sagen karakter, det anvendte tidsforbrug, erfaring og den specialisererede
viden hos advokaten, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat. Omkostninger og eventuelle udlæg opkræves ved siden af. Private klienter vil ved sagens oprettelse
modtage et brev med oplysninger om det aftalte arbejde og skøn over salær og andre omkostninger. I brevet vil der blive givet oplysninger om timesatsen inklusiv moms.
Alle klienter vil modtage et brev med beskrivelse af den aftalte opgave og så vidt muligt de forventede omkostninger ved sagen.
I tilfælde, hvor der er mulighed for retshjælpsdækning eller fri proces, vil vi rådgive herom og om muligheden for hel eller delvis omkostningsdækning herved.

Salær opgøres i de fleste tilfælde ved sagens afslutning eller, når sagen ændrer karakter, for eksempel i tilfælde, hvor en sag indbringes for retten med bistand fra retshjælpsforsikringen, og hvor der er anledning til
at opgøre salær for sagens behandling indtil dette tidspunkt. I nogle tilfælde opgøres salær i løbet af sagens
behandling, det kan være ved langvarige sagsforløb eller i sager, hvor der er flere opgaver, der afsluttes på
forskellige tidspunkter.

I nogle tilfælde opkræves der depositum, der står til sikkerhed for salær og andre omkostninger, og i sager
med store omkostninger vil disse normalt blive opkrævet forud.
Bankforbindelse er Nykredit Bank 5474 0916613
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