FORRETNINGSBETINGELSER
Forretningsbetingelserne gælder for enhver opgave, som SIRIUS advokater påtager sig, med mindre andet
er aftalt skriftligt. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse
med de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om
advokater.
Vi er som advokatvirksomhed undergivet reglerne for hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til
at indhente identitetsoplysninger fra klienterne og opbevare disse.
Aftalebrev
Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi et aftalebrev til kunden. Brevet fastslår vores forståelse af
opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilken partner og øvrige medarbejdere der vil være
tilknyttet sagen, honorarsatserne for de pågældende personer, om muligt at samlet honorarskøn for
opgaven samt fakturerings- og betalingsvilkår.
Vi skønner det samlede honorar i forhold til den forventede arbejdsopgave. Hvis arbejdsopgaven ændres i
takt med, vi kommer dybere ind i sagen, vil vi orientere kunden om de ændrede forudsætninger. I løbende
kundeforhold og i mindre sager, hvor kunden selv entydigt har beskrevet opgaven eller i hastesager, så
kan dette fraviges
Klientmidler
Alle klientmidler, der betros SIRIUS advokater, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat
på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.
Klienten betaler renter, der debiteres en separat klientkonto som følge af, at denne forrentes med en
negativ rentesats, såvel som eventuelle gebyrer, som det kontoførende pengeinstitut måtte debitere i
forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse eller nedlæggelse af en separat klientkonto. Indeståender på
klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om en indskyder- og
investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.
Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på
egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. SIRIUS advokater påtager sig intet ansvar for
en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.
Firmaets klientkonto i Danske Bank er reg.nr. 4183, kontonr. 3345 632 743, iban nr. DK09 3000 3345 632
743, swift/bic DABADKKK.
Depositum
I visse tilfælde beder vi om et depositum til dækning af hele eller dele af det honorar, som vi forventer,
sagen vil udløse. Der opkræves som udgangspunkt altid et depositum for førstegangskunder. Depositum
er klientmidler og behandles i overensstemmelse hermed.
Udlæg
Normalt beder vi om forudbetaling for de udlæg, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til
eksempelvis retsafgifter, skønsmænd, translatører eller andre. Forudbetalingen er klientmidler og
behandles i overensstemmelse hermed.
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Honorar
Vores honorarberegning sker med udgangspunkt i den tid, der medgår ved sagens behandling. Se satserne
nedenfor. Men vi tager også hensyn til sagens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser,
det resultat, der opnås for kunden og endelig hvilken grad af specialistviden, der er indgået i vores bistand.
Timesatser
De kvalitetskrav, som vi arbejder efter, må nødvendigvis afspejle sig i honorarerne. Vi lægger vægt på
åbenhed om honorarfastsættelsen og sammenhæng mellem honoraret og den ydelse, der er leveret til
klienten.
Vi afregner med faste, korte intervaller, som aftales med klienten – udgangspunktet er månedlige
afregninger.
Partneres timesatser udgør kr. 3.050-3.600 pr. time afhængig af de konkrete omstændigheder. Advokater
afregner med kr. 1.950-2.750 pr. time afhængig af anciennitet og de konkrete omstændigheder.
Advokatfuldmægtige afregner med kr. 1.350-1.650 pr. time afhængig af anciennitet og de konkrete
omstændigheder. Satserne tillægges moms.
Interessekonflikter
Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets kunder. Før vi påtager os en
opgave for en kunde, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende kunder.
Hvis en interessekonflikt opstår, henviser vi kunden eller kunderne til en anden advokat.
SIRIUS advokater I/S indgår i kontorfællesskab med PEDERSTED advokatvirksomhed, Dampfærgevej 10,
2. sal, 2100 Kbh. Ø.
Ansvar og forsikringsdækning
SIRIUS advokater har en lovpligtig ansvarsforsikring i HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker
vores virksomhed som advokat, uanset hvor den udøves. Forsikringsdækningens maksimum for
erhvervsansvar er DKK 10 mio. pr. advokat pr. år og samlet DKK 75 mio. pr. år for hele kontoret. Vores
ansvar er begrænset til nævnte beløb. Vi har mulighed for konkret at forhøje dækningen, hvis du som
klient ønsker, at vi skal påtage os et større ansvar.
SIRIUS advokater er ikke ansvarlig for indirekte tab som fx driftstab, mistet fortjeneste og goodwill. Hos
SIRIUS advokater stiller vi i øvrigt alle garanti over for vores klienter i henhold til de krav, der følger af
Advokatsamfundets vedtægter.
Opbevaring af sager
Alle sager og dokumenter heri vil som hovedregel blive opbevaret i fem år fra sagens afslutning. Originale
dokumenter vil dog altid blive tilbageleveret til klienten ved sagens afslutning.
Ophavsrettigheder
Kunden har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi frembringer i forbindelse med sagen,
men SIRIUS advokater har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til
materialet.
Markedsføring
Når en opgave, hvor SIRIUS advokater har medvirket som rådgiver, er afsluttet og offentligt kendt eller
der er givet samtykke, er SIRIUS advokater berettiget til at bruge den som reference i
markedsføringsmæssig sammenhæng.
Medlemskab af Advokatsamfundet
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SIRIUS advokater er medlem af Advokatsamfundet, og alle advokater er beskikkede af det danske
Justitsministerium.
Advokatsamfundet beskytter retssikkerheden og deltager i den offentlige debat om retssikkerhedsmæssige
spørgsmål.
Læs mere på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk
Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister om SIRIUS advokaters rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
Eventuelle tvister indbringes for Københavns Byret. Klienter kan tillige klage til Advokatnævnet,
Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En
klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar.
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