ALLMÄNNA VILLKOR per 2020-11-20
Allmänt
1. Dessa villkor gäller alla tjänster som Relians Advokat utför på uppdrag av klient.
Advokatsamfundets regler om god advokatsed ska också vara tillämpliga på
uppdraget.
2. När Du anlitar Relians Advokat ska du anses ha accepterat dessa villkor. Ändringar av
dessa villkor gäller bara om de sker skriftligen.
Identifikation
3. I enlighet med svensk lagstiftning måste advokatbyrån vid vissa uppdrag kontrollera
klientens identitet och ägandeförhållanden samt informera sig om ärendets natur innan
den åtar sig ett uppdrag. Identifikationshandlingar kan därför komma att efterfrågas
beträffande klienten och andra personer och juridiska enheter än klienten som är
involverade i ärendet, samt även bankmedels och andra tillgångars ursprung.
Advokatbyrån kan också komma att verifiera information som Du lämnar med externa
källor.
4. I enlighet med svensk lagstiftning är advokatbyrån skyldig att rapportera varje
misstänkt fall av penningtvätt till Finanspolisen och i enligt med lag är vi också
förhindrade att informera klienten om att misstanke föreligger och att en rapport
eventuellt kommer att göras eller gjorts till Finanspolisen. Vi är också då skyldiga att
tacka nej till uppdraget eller frånträda uppdraget.
5. När Du anlitar advokatbyrån ska du anses ha godkänt vår användning av
personuppgifter i samband med uppdraget. Som regel behöver vi ibland använda
personuppgifter avseende till exempel en företrädare och Du ansvarar för att dessa
personer accepterar en sådan behandling.
6. Vid utförda tjänster för klients räkning som inte är momsbelagda för klient i utlandet
inom EUs momsregion, är vi enligt svensk lag skyldiga att deklarera klientens
momsnummer och värdet av utförda tjänster till skatteverket.
Betalning
7. Om inte annat avtalats bestäms arvodet av följande faktorer a) den skicklighet och
erfarenhet som uppdraget kräver b) uppnått resultat c) tid som uppdraget tagit i
anspråk d) värdet som är föremål för uppdraget e) eventuella risker för Relians
Advokat och f) eventuell brådska som ärendet måste handläggas med. Arvodet står i
överensstämmelse med reglerna hos Sveriges Advokatsamfund.
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8. I övrigt förutom arvode kan kostnader för resor och andra utlägg komma att debiteras.
Vi kan begära förskott för dessa eller vidarebefordra faktura till dig för betalning eller
uppge Dig som beställare och ansvarig för betalning vid till exempel anlitande av
expert.
Fakturering
9. Fakturering sker normalt löpande en gång per månad. Betalningsvillkor är vanligen 10
dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 9,5%, påminnelseavgift och
eventuella inkassokostnader.
10. Förskottsbetalning kan i vissa fall begäras innan vi påbörjar ett uppdrag. Detta förskott
regleras i senare fakturor. Det totala arvodet kan komma att överstiga eller understiga
förskottsbeloppet.
11. Vid återbud till inbokat möte mellan Relians Advokat och Dig ska detta ske minst 24
timmar innan mötet skulle ha ägt rum. Vid återbud senare än 24 timmar innan mötet
skulle ha ägt rum debiteras 1 500 kr för ett möte som planerats ta en timme + 500 kr
för varje ytterligare timme som satts av för mötet. Vid sjukdom som inträffar mindre än
24 timmar innan mötet, ska läkarintyg uppvisas.
Rättsskydd och rättegångskostnader
12. I vissa ärenden kan biträdesarvode täckas åtminstone delvis av rättsskydd. Klienten
skall upplysa om sådan försäkring finns. På begäran hjälper advokatbyrån till med
ansökan om rättsskydd.
13. Ersättning ur rättsskyddsförsäkringen är en fråga mellan Dig och Ditt försäkringsbolag.
Relians Advokat fakturerar dig och när ärendet är avslutat kommer vi skicka en
kostnadsräkning med en begäran om betalning till dig under förutsättning att att vi har
erhållit full betalning från Dig för utfört arbete. Vänligen notera att försäkringsbolaget
kan komma att kompensera Dig endast för en del av vårt arvode i enlighet med
försäkringsvillkoren, till exempel därför att vissa kostnader inte ersätts. Den differens
som föreligger mellan vårt arvode och det belopp försäkringsbolaget ersätter, skall
betalas av Dig. Detsamma gäller om en domstol beslutar att Du ska erhålla ersättning
för rättegångskostnader. Relians Advokat är inte bundna av normerna för ersättning
som bestäms av försäkringsbolaget eller domstolen.
Ansvarsbegränsning
14. Rådgivning i det aktuella ärendet är anpassat till uppdraget efter de förutsättningar
som du har uppgivit. Rådgivningen ska inte användas i något annat syfte än för det
som uppdraget avser.
15. Rådgivning ges endast beträffande svensk lag. Uttalanden beträffande lag i andra
jurisdiktioner ska endast anses vara generell och utgör inte juridisk rådgivning.
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16. Ansvar för skada som uppkommer som ett resultat av fel eller vårdslöshet från vår sida
vid utförande av uppdraget är begränsat till fem gånger det totala arvodet för
uppdraget. Ansvarsbegränsningen gäller flera skador om de är orsakade av en och
samma händelse eller underlåtelse. Detta gäller oberoende när skadan orsakades
eller uppkom.
17. Vårt ansvar gentemot Dig reduceras med samtliga belopp som Du kan erhålla under
en försäkring du har eller är förmånstagare till eller kontrakt till vilket Du är part.
18. Vi bär inte något ansvar för skada som uppkommer på grund av att vårt arbete eller
rådgivning i annat sammanhang än det aktuella uppdraget. Vi bär inte något ansvar för
skada som tredje part har lidit på grund av att du använder vårt arbete eller råd.
19. Eventuella experter eller rådgivare till Relians Advokat är fristående från advokatbyrån.
Vi ansvarar varken för valet av expert eller rådgivare eller för att vi har rekommenderat
någon eller för den rådgivning eller tjänst som de tillhandahåller. Detta gäller oavsett
om denna rapporterat direkt till advokatbyrån eller till Dig. Vi tar inte något ansvar för
arvode som sådana rådgivare kan komma att debitera. Advokatbyrån har rätt att
acceptera en sådan rådgivares ansvarsbegränsning för Din räkning.
20. Vi ansvarar inte för någon skada som uppkommit som ett resultat av omständigheter
utanför vår kontroll och vilken vi inte rimligen kan ha räknat med vid tiden för
antagandet av uppdraget och de konsekvenser vi inte rimligen kunnat undvika.
21. Om vi accepterar att en tredje part kan förlita sig på ett dokument eller rådgivning som
vi ger påverkar det inte vårt ansvar. Vi är endast ansvariga gentemot den tredje parten
i den utsträckning vi är ansvariga gentemot dig. Belopp utbetalde till tredje part enligt
detta ansvar minskar i motsvarande mån vårt ansvar gentemot Dig. Tredje part ska
inte anses vara klient till Relians Advokat.
Klagomål m.m.
22. Invändningar eller krav mot Relians Advokat angående hur vi skött uppdraget skall
framföras så snart som möjligt. Krav får inte framföras senare än 12 månader efter det
senare av i) sista fakturan upprättats i ärendet och ii) dagen då Du fick kännedom eller
borde fått kännedom om omständigheten efter rimlig förfrågan. Under inga
omständigheter kan ett krav framföras senare än tio är efter du fått kännedom, eller
borde fått kännedom efter rimlig förfrågan, om omständigheten.
23. Ett krav ska framföras i första hand till Relians Advokat.
24. Om ditt krav mot oss är en konsekvens av ett krav från en tredje part ska vi ha rätten
att driva detta krav för Din räkning. Om du själv driver kravet mot tredje part ska vi inte
längre ha något ansvar gentemot dig.
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25. Om vår försäkringsgivare ersätter Dig för ett krav du har ska du för att erhålla denna
ersättning från oss eller vår försäkringsgivare överföra rättigheterna att kräva en tredje
part till oss eller vår försäkringsgivare. Om detta inte görs saknar Du rätt till ersättning.
Internet and e-mail
26. Som regel kommunicerar vi med våra klienter via e-mail. Meddela oss snarast om Du
föredrar att inte använda e-mail. I annat fall utgår vi ifrån att Du har medgivit att
kommunicera via e-mail.
27. Vårt spamfilter och andra säkerhetstjänster gör att e-mails ibland inte når oss. Du skall
därför alltid försäkra dig om att ett e-mail till oss har kommit fram.
Immateriella rättigheter
28. Upphovsrätt som uppkommer som ett resultat av vårt arbete med klienten tillhör oss.
Om inte annat avtalats får inte dokument som skapats av advokatbyrån eller annat
verk som ett resultat av vårt arbete offentliggöras eller användas i
marknadsföringssyfte.
Tillämplig lag och domstol
29. Dessa allmänna villkor och alla frågor gällande advokatbyråns uppdrag regleras enligt
svensk lag.
30. Med undantag av vd som stadgas i punkt 31, ska tvister och andra krav under dessa
villkor eller med anledning av uppdraget handläggs som skiljeförfarande vid
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Platsen för skiljeförfarandet skall
vara Stockholm.
31. Konsumenter kan, under vissa omständigheter, begära prövning hos
Konsumenttvistnämnden angående arvode. Information om konsumenttvistnämnden
finns på www.advokatsamfundet.se/Konumenttvistnamnden
32. Oavsett vad som nämnts ovan skall advokatbyrån ha rätt att inleda process angående
betalning till advokatbyrån vid den domstol där klienten eller dennes tillgångar finns.
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