ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATUPPDRAG
Allmänt
För advokatbyråns samtliga tjänster gäller Sveriges
advokatsamfunds vägledande regler om god
advokatsed.
Uppdragets utförande
Klienten får via den specifikt anlitade advokaten
tillgång till advokatbyråns samlade kompetens i form
av samtliga jurister. Flera jurister kan, utifrån uppdraget omfattning och karaktär, komma att arbeta i
varje enskilt uppdrag.
Arvode
Vi erbjuder inte kostnadsfri rådgivning. Arvodet skall
överensstämma med god advokatsed och beräknas
efter flera faktorer såsom uppdragets art, omfattning
och betydelse, den tid som har lagts ned på uppdraget, den erfarenhet, skicklighet och skyndsamhet
som uppdraget har krävt även som arbetets resultat.
Mervärdesskatt tillkommer på advokatbyråns
tjänster.
Fakturering och betalning
Arvode, omkostnader och utlägg får debiteras
löpande genom delfakturering eller fakturering á
conto. Löpande fakturering sker månadsvis eller med
annat längre tidsintervall. Advokatbyrån har också
möjlighet att välja att fakturera arvode och annan
ersättning först sedan uppdraget avslutats.
Advokatbyrån har rätt att debitera förskott på arvode
och annan ersättning för uppdraget. Förskottet redovisas vid uppdragets avslutande och avräknas således
inte från löpande fakturering.
På fakturabelopp som inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta enligt lag från den dag som infaller trettio
dagar från fakturadatum. Betalas faktura inte i tid får
advokatbyrån upphöra med vidare arbete för klienten
eller frånträda uppdraget.
Rättsskydd och rättshjälp
Om klienten har en rättsskyddsförsäkring kan
klienten under vissa förutsättningar och i viss mån få
ersättning ur försäkringen för sina advokatkostnader.
Rätten till försäkringsersättning är normalt
begränsad, t.ex. genom självrisk och takbelopp, vilket
gör att försäkringsersättningen inte täcker samtliga
kostnader. De viktigaste villkoren för försäkringen
framgår av försäkringsbolagets skriftliga bekräftelse
av försäkringsfallet. För fullständig information om
försäkringsvillkoren krävs att klienten tar del av
försäkringsavtalsbestämmelserna.

Advokatbyrån har rätt att av klienten få arvode och
annan ersättning för uppdraget enligt vanliga
principer även om rättsskydd eller motsvarande utnyttjas. Advokatbyrån är inte bunden av de
ersättningsnormer som gäller för försäkringen.
Klienten är betalningsansvarig även för fakturabelopp
som överstiger försäkringsersättningen. Oberoende
av rättsskydd får advokatbyrån fakturera ersättning
för uppdraget löpande.
I vissa fall kan privatpersoner som anlitar advokatbyrån ha rätt till allmän rättshjälp. Om allmän rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för debitering av
arvode. Allmän rättshjälp täcker aldrig ersättningsskyldighet för motparts kostnader.
Offentligt försvar
Som misstänkt har man i vissa fall rätt att få en
offentlig försvarare. Blir den misstänkte frikänd i ett
brottmål behöver han eller hon inte betala tillbaka
något till staten. Blir den misstänkte däremot dömd
för brott skall han eller hon vanligen betala tillbaka
hela eller delar av kostnaderna. Hur stort beloppet
blir beror bland annat på de kostnader som uppstått
och vilka förutsättningar den dömde har att kunna
betala tillbaka.
Identifiering av klienter
Enligt lag måste advokatbyrån för vissa uppdrag
inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om
våra klienters identiteter. Därför kan vi komma att be
Er att förse oss med identitetshandlingar avseende Er
eller Ert bolag eller varje annan person som för Er
räkning är involverad i uppdraget.
Ansvar
Advokatbyråns ansvar för skada omfattar inte utebliven produktion eller vinst eller någon annan indirekt förlust eller skada och skall inte i något fall
överstiga vid skadetillfället utfallande försäkringsbelopp enligt den ansvarsförsäkring som advokatbyrån innehar.
Konsumenttvistnämnden
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är
en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar
arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en
konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. En advokat är skyldig att medverka i nämndens
prövning och följa nämndens beslut.
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

