Generelle forretningsbetingelser
For
Advokatfirmaet Nilsson-Børresen
Vestagervej 3
2100 København Ø
CVR. nr. 37948292
Advokatfirmaet Nilsson-Børresen er stiftet i 2016 og er drevet som enkeltmandsvirksomhed med
følgende ansvarlige indehaver: Advokat Rasmus Nilsson-Børresen.
Sagens behandling
Det er vigtigt for os, at vi leverer en høj kvalitet og effektivitet i vores sagsbehandling.
Mens sagen verserer, er det vores opgave at sikre dig en tilfredsstillende sagsbehandling,
og at de aftaler, der indgås med sagens øvrige parter, får det optimale indhold for dig.
Du bliver løbende orienteret om sagens forløb, og vi drøfter og aftaler, hvordan sagen skal
gennemføres.
En advokat du forstår
Hos Advokatfirmaet Nilsson-Børresen bestræber vi os på at give den bedst mulige service
og rådgivning til vores kunder.
For at kunne det, er det meget vigtigt for os, at vi forstår hinanden, og vi forsøger derfor
i videst muligt omfang at undgå vanskeligt sprogbrug og juridiske vendinger. Det er dog
ikke altid muligt, og det er derfor meget vigtigt, at du spørger, hvis du er i tvivl om noget.
Vores rådgivning er uafhængig og uvildig, og vi påtager os derfor kun din sag, hvis vi tror
på, at vi kan gennemføre den med det bedst mulige resultat for dig.
Er du forbruger og ønsker opgaven udført via en henvendelse, hvor vi ikke mødes fysisk,
kan vi først igangsætte opgaven efter 14 dage, medmindre du skriftligt accepterer at frafalde
din ret til at fortryde opgaven.
Ansvarsforsikringen og klientmidler
Advokatfirmaet Nilsson-Børresen har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring til dækning af
eventuelle erstatningskrav hos Lloyds forsikring. Det sikrer dig mod tab, hvis der opstår
fejl i sagsbehandlingen. Vores ansvar er dog begrænset til maksimalt DKK 2,5 mio. kr. pr.
opgave. Forsikringen dækker ikke indirekte tab, som driftstab o.l. Ansvarsforsikringen
dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden er udøvet.
Ansvarsforsikringen dækker ikke tab på klientkonti, hvis du har indestående beløb på
over 100.000 Euro, og banken går konkurs. Vi bruger derfor kun de banker, som anses for
solide.
Vi benytter os i øjeblikket af Sparekassen Vendsyssel konto nr. 9070-162 697 8181.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderen dækning i henhold til lov om garantiordning
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for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op
til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 DKK). Dækningsmaksimummet gælder
det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både
klientkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom,
hvis den faste ejendom har været anvendt til, eller er bestemt til, hovedsagelig ikkeerhvervsmæssig formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter
beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konti.
Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens
hjemmeside www.gii.dk. Advokatfirmaet Nilsson-Børresen hæfter ikke for tab af klientmidler som følge af en banks konkurs.
Honorar og omkostninger
Det kan være meget vanskeligt at fastsætte et honorar på forhånd. Det fastsættes normalt efter forbrugt tid, specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og den økonomiske betydning for dig, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne
ansvar. Der afregnes løbende, så du kan følge med i omkostningerne ved sagen. I forbindelse med sagens start betales et passende a conto-beløb.
Du vil altid kunne få oplyst det nøjagtige tidsforbrug på ethvert givent tidspunkt ved at
Kontakte os. Vi fortæller endvidere om eventuelle forventede udlæg.
Timetaksten er pt. 2.200 kr. ekskl. Moms (2.750 kr. inkl. moms). (reguleret 1/1-2019)
Betaling skal ske iht. de på fakturaen angivne betalingsbetingelser som typisk er 8 dage
fra fakturadato. Ved forsinket betaling er Advokatfirmaet Nilsson-Børresen berettiget til at
opkræve morarenter iht. renteloven fra dagen efter forfaldsdatoen.
Der er i Danmark mulighed for at søge fri proces hvis man opfylder en række betingelser,
herunder økonomiske betingelser, samt at det vurderes at du har den fornødne retlige
interesse i at få din sag behandlet. Advokatfirmaet Nilsson-Børresen påtager sig som
udgangspunkt ikke friproces sager, men er naturligvis forpligtet til at oplyse dig, at der
er denne mulighed såfremt du i givet fald ønsker at søge anden advokat.
Såfremt du har en retstvist og den er dækket af en retshjælpsforsikring, så kan vi bistå
dig med at søge sagen dækket af dit forsikringsselskab. Den typiske selvrisiko ligger på
imellem 2.500 kr. og 5.000 kr. og har en maksimum dækning på ca. 150.000 kr.
Det er vigtigt for dig at vide, at selvrisikoen er på minimum 2.500 kr. eller 5.000 kr. og
maksimalt vil udgøre 10% af de samlede omkostninger. Forsikringsselskabet dækket
typisk først omkostninger fra sagens anlæg, og således ikke indledende
forligsforhandlinger som klienten selv må betale.
Såfremt maksimumsdækningen fra dit forsikringsselskab overskrides, vil restbetalingen
skulle dækkes af dig, og det er ikke helt urealistisk situation såfremt du måtte have tabt
sagen i både by- og Landsret.
Som forbruger er vi forpligtet til at afregne en retshjælpssag overfor forsikringsselskabet
såfremt det ligger indenfor dækningsmaksimum.
Som erhvervsdrivende accepterer du, at de omkostninger som din retshjælpsforsikring
måtte vælge at afvise at dække, subsidiært vil blive opkrævet hos dig som klient.
Selvom en sag vindes, så er det ikke sikkert at de tilkendte omkostninger dækker de
faktuelle advokatomkostninger som du måtte have haft, det er derfor vigtigt at du ved,
at de tilkendte sagsomkostninger alene afhænger af dommerens bedømmelse og sagens
værdi.
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Evaluering
Vi forsøger hele tiden at forbedre vores sagsbehandling, og vi modtager derfor gerne ris
og ros til os. Det er vores mål af din udtalelse kan danne grundlag for at flere klienter
får øjnene op for hvor god rådgivning man kan få hos Advokatfirmaet Nilsson-Børresen.
Klager
Måtte du imod forventning være utilfreds med den modtagne rådgivning, eller den
fremsendte faktura, så er det vigtigt at du i første omgang kontakter Advokatfirmaet
Nilsson-Børresen for at afklare om det er en fejl eller hvad begrundelsen måtte være.
Såfremt der ikke kan opnås enighed om de faktuelle forhold kan du dernæst klage til
Advokatnævnet under Advokatsamfundet, idet advokat Rasmus Nilsson-Børresen er underlagt Advokatsamfundet som tilsynsmyndighed og god advokatskik jf. retsplejelovens § 126.
Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
www.advokatsamfundet.dk
Tvister
Advokatfirmaet Nilsson-Børresen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller
værneting i forholdet til klienten, hvorfor eventuelle tvister vedrørende den leverede
ydelse, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i overensstemmelse med gældende
ret ved den kompetente domstol.
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