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I henhold til de advokatetiske regler skal advokater i forbindelse med indgåelse 

af aftalen om bistand give klienten forskellige oplysninger, som følger nedenfor.  

 

Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius ApS drives som et anpartssel-

skab, som ejes af Morten Hartelius. Advokatfirmaets adresse er Snellemark 51, 

1., 3700 Rønne.  

 

Alle advokater i advokatfirmaet er beskikket af Justitsministeriet og dermed en 

del af Advokatsamfundet. Derudover er advokaterne medlem af Danske Advo-

kater. 

 

Advokatfirmaets forretningsbetingelser kan også læses på vores hjemmeside 

www.adv-bohansen.dk, hvor der i øvrigt henvises til. 
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1. Opdraget 

 

Advokatfirmaets opdrag består i juridisk rådgivning og anden rådgivning i for-

bindelse hermed. Opgaven og arbejdets omfang afgrænses i samarbejde med 

klienten. Advokatfirmaet agerer på grundlag af og i overensstemmelse med kli-

entens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, så-

fremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler herunder ”god advokat-

skik”. 

 

Forud for opstarten af et opdrag undersøger vi, om der foreligger interessekon-

flikter, som medfører, at advokatfirmaet er afskåret fra at repræsentere klien-

ten. 

 

Advokatfirmaet er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor i det i lo-

ven fastsatte omfang indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter. 

 

2. Fortrolighed 

 

Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget fra klien-

ten eller om klienten fortroligt. I øvrigt forpligter advokatfirmaet sig til at over-

holde den til enhver tid gældende tavshedspligt for advokater. 

 

3. Hvidvasksregler 

 

Som danske advokater er advokatfirmaet omfattet af reglerne i hvidvaskloven 

om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi indhenter og 

opbevarer derfor identitetsoplysninger om enhver klient i det omfang, der er 

krav herom i lovgivningen. I overensstemmelse med hvidvaskloven opbevares 

identitetsoplysningerne i 5 år.  

 

Såfremt vi måtte få mistanke om, at en klient er ved at hvidvaske penge eller 

finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om 

aktiviteterne samt videregive klientens identitetsoplysninger til Hvidvasksekre-
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tariatet. Vi må ikke orientere klienten om, hvorvidt underretning har fundet 

sted. 

 

4. Honorar og fakturering 

 

Vi beregner vores honorar med udgangspunkt i den tid, der er brugt til sagens 

behandling, men tager også hensyn til sagens karakter og kompleksitet samt 

de involverede økonomiske værdier. Ud over vores honorar opkræver vi de 

sagsrelaterede omkostninger og udlæg, som vi har, for eksempel offentlige ge-

byrer og afgifter herunder kørsels- og rejseomkostninger, tinglysningsafgifter, 

retsafgifter og lignende. 

 

Klienten vil efter anmodning få et overslag over honorarets størrelse, hvis det er 

muligt ud fra opgavens karakter. 

 

Hvis sagen har længere varighed eller har karakter af løbende rådgivning, sker 

der acontofakturering kvartalsvis bagud, medmindre andet konkret er aftalt el-

ler hensigtsmæssigt. Herved sikrer vi, at klienten hele tiden kan følge med i ad-

vokatomkostningerne. I nogle sagstyper beder vi om deponering af acontobeløb, 

og sådanne beløb indsættes på klientkonto. 

 

Vores honorar er baseret på en timepris p.t. på 1.800,00 kr. med tillæg af 

moms i alt 2.250,00 kr. for advokater og 900,00 kr. med tillæg af moms i alt 

1.125,00 kr. for sagsbehandlende sekretærer. 

 

Hvis der under en sag opnås fri proces eller dækning under en retshjælpsfor-

sikring eller der opnås hel eller delvis dækning fra en modpart, vil indgåede be-

løb blive krediteret klienten. 

 

5. Immaterielle rettigheder 

 

Advokatfirmaet har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle 

rettigheder til skriftligt materiale, som advokatfirmaet leverer til klienter i for-
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bindelse med sager. Klienter har alene ret til at benytte materialet til det aftalte 

formål. 

 

6. Ansvarsbegrænsning 

 

Advokatfirmaet er ansvarlig for sin rådgivning i forbindelse med advokatopdrag 

i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 

 

Advokatfirmaet er ikke erstatningsansvarligt for indirekte tab og følgeskader 

herunder driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill eller lignende. 

 

Advokatfirmaet og advokaterne i firmaet er omfattet af firmaets ansvarsforsik-

ring. 

 

Advokatfirmaets ansvar er begrænset til summen af det beløb, der i givet fald 

betales af vores ansvarsforsikringsselskab og vores selvrisiko. 

 

7. Klientkonto 

 

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters kon-

kurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, en klient har i ban-

ken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, en klient selv 

sætter i banken. 

 

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan 

indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne 

har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskyderga-

rantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gæl-

der der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og 

det betyder at en klient potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste 

beløb ud over 100.000 €. Hvis en klient både har penge på egne konti og på 

advokatens klientbankkonto i samme bank, kan en klient kun få dækket i alt 

100.000 € via garantiordningen. 
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Advokatfirmaet har Sydbank som hovedbankforbindelse, og medmindre andet 

aftales, vil betroede midler vedrørende en sag blive indsat på klientbankkonto i 

Nordea. 

 

8. Behandling af personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforord-

ningen 

 

Advokatfirmaet har udarbejdet en særskilt information om behandling af per-

sonoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen, som fremsendes til 

samtlige klienter i forbindelse med opstart af et opdrag. Informationen er lige-

ledes tilgængelig på advokatfirmaets hjemmeside. 

 

9. Advokatnævnet 

 

Det følger af forbrugerklageloven § 4, stk. 1, at erhvervsdrivende skal give for-

brugere oplysning om det tvistløsningsorgan, hvortil forbrugeren kan indbringe 

en eventuel tvist.  

 

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, behandler klager 

over advokaters adfærd og salærer. Der kan læses mere om Advokatnævnet på 

deres hjemmeside www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx. 

 

 
 


