Allmänna villkor för Bergman & Eek Advokat AB

version 2020:2

Dessa allmänna villkor gäller för all rådgivning av Bergman & Eek Advokat AB, 556831-3232 (”Bolaget”). Utöver dessa villkor gäller även Sveriges
Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed samt andra riktlinjer utfärdade av Sveriges Advokatsamfund.
1. Allmänt
5.8 Våra arvoden överensstämmer med Sveriges Advokatsamfunds regler kring
1.1 Alla uppdrag är med Bolaget och inte med någon person verksam vid Bolaget.
arvoden. Om inte annat överenskommes baseras våra arvoden på faktorer
1.2 Utöver dessa allmänna villkor gäller eventuella ytterligare villkor i
som (i) nedlagd tid, (ii) skicklighet och erfarenhet som ärendet utförts med,
uppdragsbekräftelser eller liknande handlingar.
(iii) tidspress, (iv) resultat för er, (v) värde ärendet rör och (vi) risker för oss.
Alla arvoden är exklusive moms.
2. Klientregistrering/GDPR (2016/679/EG)
5.9 Utöver arvoden har vi rätt att debitera er kostnader som vi åsamkas i
2.1 Inför vissa uppdrag kan vi komma att behöva be om identitet,
samband med uppdragets utförande såsom exempelvis reskostnader, avgifter
ägarförhållanden, arten och syftet med uppdraget innan vi kan påbörja
för databaser, mm. Om det vid en efterföljande kontroll visar sig att visst
arbetet. Detta följer av lag. Vi kan därför komma att be er om
uppdrag skulle fakturerats utan moms har vi rätt att kreditera
legitimationshandlingar för de personer som för klientens räkning är
ursprungsfakturan och skicka ny faktura på det ursprungliga beloppet inkl.
involverad i uppdraget samt för ägare av klienter. Vi har en skyldighet att
moms, dvs. vi behåller momsdelen som del av vårt arvode.
verifiera äktheten av sådan information och därför kommer vi inhämta 5.10Våra arvoden ligger generellt över den timtaxa som används i domstol och
information även från externa källor. Nya klienter kan därutöver också
försäkringsvillkor. Klient är skyldig att ersätta mellanskillnad mellan eventuell
tillfrågas om referenser.
ersättning från försäkringsbolag/motpart enligt timkostnadsnorm och det
2.2 Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behandlar och sparar uppgifter om
arvode som debiterats i ärendet.
kunder, motparter, leverantörer och andra bolag och personer som vi
kommer i kontakt med genom vår verksamhet. Informationen sparas 6. Ansvarsbegränsning
framförallt för att vi ska kunna fullgöra våra legala skyldigheter samt kunna 6.1 Vårt ansvar för fel och brister i vår rådgivning är begränsat till vad Kunden är
driva vår verksamhet. Den information som behandlas och sparas är
berättigad att utfå från vår försäkring. Saknas rätt till försäkringsersättning är
företagsnamn, organisationsnummer, fakturerings- och eventuell avvikande
vårt ansvar begränsat till det lägre av (i) aktuellt arvode för ärendet (ex moms)
leveransadress, telefonnummer, e-postadresser, kontaktpersoner/referenser.
och (ii) SEK 200 000.
För en utförligare beskrivning vänligen se vår policy för behandling av 6.2 Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med möjlig försäkringsersättning dock
personuppgifter.
att vårt ansvar för självrisken är begränsat enligt 5.1 andra meningen.
6.3 Vi tar inget ansvar för risker som är förknippade med lagring eller
3. Penningtvätt mm
översändande av information via elektroniska media såsom datatrafik, fax, e3.1 Vi är av lag skyldiga att anmäla misstanker om penningtvätt och
mail,
chatt,
diskussionsforum,
telekommunikation,
etc.
Våra
terrorfinansiering. Skulle vi göra sådan anmälan är vi enligt lag förhindrade att
säkerhetslösningar kan ibland avvisa information varför ni uppmanas att
informera er om åtgärden.
säkerställa att vi erhållit den information ni översänt till oss.
3.2 Vi är vidare skyldiga att lämna uppgifter till skatteverket och andra 6.4 Krav på grund av Bolagets rådgivning ska framställas så snart ni erhållit
myndigheter i samband med uppdragets utförande eller vid en senare
information om omständigheten som ligger till grund för kravet. Krav får inte
granskning.
göras gällande om de framställs senare än 9 månader från den tidigare av
tidpunkterna (i) då omständigheten som ligger till grund för kravet inträffade
4. Uppgiftsskyldighet
för
rapporteringspliktiga
gränsöverskridande
eller (ii) utställningsdatum på sista fakturan i det aktuella ärendet.
arrangemang/DAC 6 (2018/822/EU)
6.5 Om kravet grundar sig på myndighetsbeslut (inklusive skatter och avgifter)
4.1 Med anledning av tystnadsplikten för advokater är vi förhindrade att
eller krav från tredje man har vi rätt att företräda er vid ett bemötande av
rapportera om sådana arrangemang som avses i EU:s direktiv om automatiskt
kravet samt även träffa förlikning kring kravet under förutsättning att vi håller
utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande
er skadeslösa. Om ni reglerar, medger eller träffar förlikning kring sådant krav
arrangemang (DAC 6) till skattemyndigheterna. Vi är vidare förhindrade att
utan vårt skriftliga samtycke ska vi inte ha något ansvar gentemot er. Reglerar
informera andra rådgivare om deras skyldighet att rapportera om detsamma.
vi krav för er räkning ska vi tillförsäkras regressrätten utan ytterligare
Vår tystnadsplikt gäller såvida inte ni befriar oss från den genom att instruera
kostnader.
oss att rapportera. I det fall det inte finns någon annan rådgivare som är 6.6 Bolaget är inte skyldigt att ersätta skada som orsakas er vid utförande av
skyldig att lämna uppgifter om det aktuella arrangemanget kan det åligga er
uppdraget som åtgärden som direkt eller indirekt föranlett skadan vidtagits
som användare att lämna sådana uppgifter till skattemyndigheterna.
när skyldighet att vita åtgärden förelåg såsom exempelvis anmälningar enligt
exempelvis punkt 3.1, 4.7 eller 6.3.
5. Rådgivning
5.1 All rådgivning Bolaget tillhandahåller sker baserat på den information vi i det 7. Immateriella rättigheter
konkreta uppdraget mottar från er och de instruktioner/förutsättningar ni ger 7.1 Allt det vi producerar och alla de rättigheter detta kan generera (upphovsrätt
oss. Ni kan därför inte förutsätta att vi beaktar information vi erhållit i annat
och andra rättigheter) är Bolagets egendom men ni har rätt att inom ramen
ärende utan all rådgivning sker utifrån den information vi erhåller i det
för uppdraget använda informationen.
individuella uppdraget.
7.2 Om inte annat särskilt överenskommes har ni inte rätt att sprida materialet till
5.2 Skattekonsekvenser ingår normalt inte i vår rådgivning om inte detta
utomstående, duplicera materialet eller utgå från materialet i liknande
överenskommes separat.
situationer.
5.3 Vår rådgivning baserar sig på svensk rätt och den allmänna uppfattning om 7.3 Om inte annat särskilt överenskommes har vi rätt att använda ert uppdrag
rättsläget som gällde vid tidpunkten för rådgivningen. Vi tar inget ansvar för
som referensuppdrag och i pressreleaser och i samband därmed offentliggöra
konsekvenser av rådgivning enligt annan än svensk rätt. Uttalar vi oss om
viss information om det aktuella ärendet.
konsekvenser eller förhållanden i annan jurisdiktion än den svenska är detta
inte rådgivning utan baserar sig endast på vår allmänna erfarenhet om 8. Övrigt
jurisdiktionen i fråga och uttalanden sker endast i syfte att dela erfarenheter. 8.1 Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av Bolaget ensidigt och nya
5.4 Vårt uppdrag är med er som klient och vi tar inget ansvar för skada som
bestämmelser gäller för rådgivning som sker efter nya allmänna villkor
drabbar annan än er.
presenterats på vår hemsida.
5.5 Om inte det är särskilt överenskommet ansvarar vi inte för att tidsgränser
efterlevs i ärenden. Ni erinras om att ni som klient har detta ansvar samt även 9. Lag och tvister
ansvar för att ni tillhandahåller oss tillräcklig information för att kunna fullgöra 9.1 Bolagets rådgivning regleras av svensk materiell rätt. Tvist som rör Bolaget
ärendet.
rådgivning ska slutligt avgöras av skiljedom enligt de Stockholms
5.6 Vi ska vid var tid ha en erforderlig ansvarsförsäkring.
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande som gällde
5.7 Förmedlar vi i vår rådgivning kontakt med annan leverantör ska sådan
vid tidpunkten för kravets framställande.
leverantör anses som helt fristående från Bolaget och Bolaget tar inget ansvar
för arbete utförd av sådan leverantör. Engageras annan leverantör i ett
uppdrag har vi rätt att delge sådan leverantör material och information i
ärendet.

