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 LEGAL NOTICE 
 

Advokat Tommy V. Christiansen driver i dag en personlig ejet enkeltmands advokat-

virksomhed fra adressen Tåstrupvej 102, 8462 Harlev, registret med CVR-nr. 13806683. 

Advokatfirmaet er oprettet i henhold til dansk lovgivning. Tommy V. Christiansen er 

beskikket af Justitsministeriet. Tommy V. Christiansen er medlem af Advokatsamfundet 

og underlagt Advokatsamfundets etiske regler. Advokatsamfundets advokatetiske regler 

findes på www.advokatsamfundet.dk. 

Tommy V. Christiansen er medlem af brancheforeningen Danske Advokater 

 

_______ o _______ 

Se nedenfor om forretningsbetingelser 

http://www.advokatsamfundet.dk/
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FORRETNINGSBETINGELSER 
 

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder disse forret-
ningsbetingelser for enhver sag, som Tommy V. Chri-
stiansen, CVR-nr. 13806683, påtager sig at bistå med. 

 

Modtagelse af sagen  

Ved modtagelsen af sagen undersøger Tommy V. Chri-
stiansen af egen drift gennem interne procedurer, om 
der foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet. Hvis 
Tommy V. Christiansen konstaterer, at dette er tilfæl-
det, bistår Tommy V. Christiansen efter klientens an-
modning med at finde en anden advokat. 

 

Behandling og afslutning af sagen  

Tommy V. Christiansen yder bistand i overensstem-
melse med de gældende regler for advokaters arbejde, 
herunder retsplejelovens regler om advokater samt de 
advokatetiske regler, der er udarbejdet af Advokatrådet. 
Bistanden er begrænset til forhold, der vedrører dansk 
ret.  

Ophavsretten til det materiale, som Tommy V. Christi-
ansen udarbejder og leverer i forbindelse med sagen, til-
hører Tommy V. Christiansen medmindre andet er 
skriftligt aftalt. Originale dokumenter udleveres senest 
umiddelbart efter sagens afslutning. 

 

Honorar, betaling og klientmidler  

Tommy V. Christiansen fastsætter honoraret med ud-
gangspunkt i arbejdets omfang. Herudover indgår til-
lige den grad af specialistviden, som sagens løsning har 
krævet, sagens værdi og vigtighed for klienten, sagens 
kompleksitet, det opnåede resultat og det med sagen 
forbundne ansvar.  

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klien-
ten ud over honoraret. Tommy V. Christiansen foreta-
ger løbende aconto afregning, herunder afregning må-
nedsvis eller kvartalsvis.  

Tommy V. Christiansen kan dog kræve forudbetaling af 
honorar og udlæg for omkostninger. Sådanne forudbeta-
linger og andre indbetalinger i klientens favør kan inkl. 
eventuelle indvundne renter anvendes til udligning af 
kommende omkostninger eller fakturaer vedrørende sa-
gen eller andre sager, som Tommy V.  Christiansen bi-
står klienten med. Betalingsbetingelserne er netto 14 
dage fra faktura-dato. Ved forsinket betaling pålægges 
renter efter rentelovens bestemmelser.  

Alle klientmidler, der betros Tommy V. Christiansen, 
forvaltes efter klientkontovedtægten, som er lovbestemte 
regler om advokaters behandling af betroede midler, og 
indsættes på klientkonti i Nordea A/S. Renter tilskrives i 
henhold til klientkontovedtægten og tilfalder klienten, 
mens negative renter afholdes af klienten.  

Som led i indsættelse af klientmidler på en klientkonto 
kan klientens identitetsoplysninger blive videregivet til 
banken, da dette kræves efter hvidvasklovgivningen.  

Indestående på en klientkonto er i tilfælde af, at penge-
instituttet bliver nødlidende, omfattet af det almindelige 
dækningsmaksimum på EUR 100.000 pr. indskyder. 
Dækningsmaksimum beregnes for det enkelte pengein-
stitut og omfatter klientens indestående på egne konti, 
separate klientkonti og Tommy V. Christiansen 's ho-
vedklientkonto. Tommy V. Christiansen er ikke ansvar-
lig for tab, der skyldes overskridelse af dækningsmaksi-
mum.  

 

Fortrolighed, insiderregler og kommunikation  

Alle medarbejdere hos Tommy V. Christiansen er pålagt 
tavshedspligt. Enhver oplysning, som Tommy V. Chri-
stiansen modtager i forbindelse med en sag, behandles 
som fortrolig, og Tommy V. Christiansen 's tavsheds-
pligt gælder uden tidsbegrænsning. Alle medarbejdere er 
omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videre-
givelse af intern viden om børsnoterede selskaber og re-
striktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.  
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Tommy V. Christiansen er berettiget til at anvende elek-
tronisk kommunikation i kontakten med klienten, parter 
eller tredjemænd vedrørende sagen  

Tommy V. Christiansen anvender sikker e-mail, hvis det 
er pålagt i henhold til gældende lovgivning. Tommy V. 
Christiansen beskytter endvidere dokumenter m.v., der 
indeholder personfølsomme oplysninger eller CPR-nr. 
Tommy V. Christiansen indestår ikke for eventuelle 
brud på fortrolighed, der skyldes tredjemands uautorise-
rede adgang til det elektroniske kommunikationsmiddel.  

 

Hvidvask og persondata  

Hvis sagen er omfattet af hvidvaskloven, har Tommy V. 
Christiansen pligt til at indhente og opbevare ID-oplys-
ninger om klienten. Identitetsoplysningerne opbevares i 
5 år efter klientforholdets afslutning, hvorefter de slettes.  

De personoplysninger, som Tommy V. Christiansen i 
henhold til hvidvaskloven har pligt til at indhente og op-
bevare, vil alene blive brugt til at opfylde kravene i 
hvidvaskloven.  

Tommy V. Christiansen er videre forpligtet til at under-
rette og videregive klientens ID-oplysninger til Statsad-
vokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK), 
hvis Tommy V. Christiansen måtte få mistanke om, at 
klienten er ved at hvidvaske penge eller finansiere terro-
risme. Tommy V. Christiansen må ikke orientere klien-
ten om, hvorvidt underretning har fundet sted.  

Tommy V. Christiansen indsamler og behandler i forbin-
delse med udøvelse af advokathvervet personoplysnin-
ger. Der henvises som en integreret del af forretningsbe-
tingelserne til Tommy V. Christiansens privatlivspolitik.  

 

 

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring  

Tommy V. Christiansen er ansvarlig for den bistand, der 
ydes klienten, i overensstemmelse med dansk rets almin-
delige regler. Tommy V. Christiansen har tegnet en an-
svarsforsikring indeholdende advokatgaranti i Tryg For-
sikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, under 
police nr.  674 20.412  alt i overensstemmelse med  

de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsik-
ringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den 
udøves.  

Tommy V. Christiansens rådgivning er rettet mod den 
konkrete opgave, som Tommy V. Christiansen har påta-
get sig, og Tommy V. Christiansen kan ikke påtage sig 
noget ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet for-
mål uden Tommy V. Christiansens udtrykkelige for-
håndsaccept. Tommy V. Christiansen er således alene 
ansvarlig over for klienten og alene for den rådgivning, 
der er givet i relation til den konkrete opgave.  

Ansvaret for den leverede rådgivning er for såvel-
Tommy V. Christiansen som dennes medarbejdere be-
grænset til et beløb på maksimalt DKK 3 mio. pr. op-
gave. Det samlede erstatningsbeløb, som en klient er be-
rettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten 
rejser i et kalenderår, kan ikke overstige DKK 5 mio. 
Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder, hvor Tommy 
V. Christiansen yder bistand til flere klienter med fælles 
eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende 
opgave. I dette tilfælde anses alle klienter således for én 
klient.  

Tommy V. Christiansen henholdsvis dennes medarbej-
dere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, 
som Tommy V. Christiansen har henvist til, ligesom 
Tommy V. Christiansen henholdsvis dennes medarbej-
dere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleve-
randører, som Tommy V. Christiansen efter aftale med 
klienten har overladt dele af opgavens løsning til.  

Tommy V. Christiansen henholdsvis dennes medarbej-
dere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeska-
der, herunder driftstab, tab af data, goodwill, image 
m.m.  

 

Markedsføring  

Når en sag, som Tommy V. Christiansen har bistået 
med, er afsluttet og offentligt kendt, er Tommy V. Chri-
stiansen berettiget til at referere til den i sin markedsfø-
ring.  
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Klager, lovvalg og værneting  

Hvis Tommy V. Christiansens eller dennes medarbejde-
res bistand eller honorar ikke lever op til klientens for-
ventninger, opfordres klienten til at kontakte Tommy V. 
Christiansen for en nærmere drøftelse herom.  

Eventuelle tvister mellem en klient og Tommy V. Chri-
stiansen og/eller dennes medarbejdere skal afgøres efter 
dansk ret, dog undtaget dansk rets regler om internatio-
nalt lovvalg og værneting. For eventuelle tvister med er-
hvervsdrivende er Retten i Aarhus aftalt som værneting.  

 

 

Tommy V. Christiansen er i øvrigt underlagt de advokat-
etiske regler, der er vedtaget af Advokatrådet. Klienten 
kan indbringe en klage over Tommy V. Christiansen el-
ler dennes medarbejderes adfærd eller honorar til Advo-
katnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K 
eller klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. 

De advokatetiske regler samt fremgangsmåden ved en 
klage findes på Advokatsamfundets hjemmeside 
www.advokatsamfundet.dk. 

 

Aarhus d.19. oktober 2018 
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