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Disse forretningsbetingelser gælder for alle sager, som Hannibal Advokatfirma v/advokat Marlene C. 
Hannibal (”Advokatfirmaet”) påtager sig at udføre, medmindre andet aftales skriftligt.

Advokat Marlene C. Hannibal er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet
Advokatfirmaet er en enkeltmandsvirksomhed, 
som drives fra adressen Lottenborgvej 24, 2800 
Kgs. Lyngby.

Advokatfirmaets telefonnummer er mobil 30937139 
og mailadressen er mch@hannibal-adv.dk.

Interessekonflikter
Forud for opstarten af enhver ny sag undersøges 
det, om der foreligger nogen interessekonflikt, som 
forhindrer, at Advokatfirmaet kan påtage sig sagen.

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge
Advokatfirmaet er omfattet af loven om fore-
byggende foranstaltninger mod hvidvaskning af 
penge og har derfor pligt til at indhente og opbe- 
vare identitetsoplysninger om klienter.

Anvendelse af rådgivning
Advokatfirmaets rådgivning målrettes til hver en-
kelt sag og må derfor ikke anvendes til andet formål.

Honorar og fakturering
Advokatfirmaets honorar fastsættes på grundlag 
af en samlet vurdering af bl.a. sagens betydning og 
værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfan-
get af det arbejde, der er udført og det med sagen 
forbundne ansvar. Honoraret tillægges moms 
(medmindre der gælder særlige undtagelser 
i henhold til gældende lovgivning) og eventuelle 
øvrige omkostninger (f.eks. rejseomkostninger 

og omkostninger til større fotokopieringsop-
gaver) samt udlæg. Hvis det ønskes – og altid over 
for forbrugere - udarbejdes et honoraroverslag  
inden arbejdet med sagen påbegyndes.

Fakturering sker (aconto) månedsvis, medmindre 
andet aftales. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra 
fakturadato, hvorefter der kan beregnes mora- 
renter i overensstemmelse med rentelovens  
bestemmelser.

Klientkonti og indskydergaranti
Advokatfirmaet er omfattet af særlige regler om 
betroede midler (klientmidler) og har samle- 
klientkonto samt serarate klientkonti hos Nykredit  
Bank. Disse konti er beskyttet i henhold til lov 
om en indskyder- og investorgarantiordning,  
hvorefter indskud indtil et beløb svarende til 
100.000 euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder dæk-
kes af Garantiformuen i tilfælde af pengeinstitut-
tets rekonstruktionsbehandling eller konkurs. 
Dækningsmaksimummet gælder det samlede ind-
skud i banken, selv om pengene står på forskellige 
konti, herunder på både klientbankkonti og egne 
konti.

Advokatfirmaet hæfter ikke for tab af klientmidler.

Ansvarsbegrænsning
Advokatfirmaet er erstatningsansvarlig i over-
ensstemmelse med dansk rets almindelige regler 
og har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti 
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efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. 
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksom-
hed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 
Forsikringsselskab og garantistiller er CNA  
Insurance (CVR-nr. 24256375), Hammerensgade 
6, 1., 1267 København K.

Advokatfirmaets ansvar for rådgivning i forbin-
delse med et opdrag kan ikke overstige DKK 10 
mio. og ansvaret omfatter ikke driftstab, tids- og 
avancetab, goodwill, mistede data eller andre 
lignende indirekte tab.

Advokatfirmaet rådgiver alene om danske juri- 
diske forhold og er ikke ansvarlig for rådgivning 
ydet af klientens øvrige rådgivere; heller ikke hvis 
disse rådgivere er engageret med Advokatfir-
maets bistand.

Klager, lovvalg og værneting
Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets 
tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om 
god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herud- 
over gælder de advokatetiske regler. De regler, 
der særligt gælder for udøvelse af advokaterhver-
vet, kan findes på Advokatsamfundets hjemme-
side www.advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnet kan behandle adfærdsklager 
og tvister vedrørende Advokatfirmaets honorar.  
Advokatnævnets fysiske adresse er Kronprinsesse-
gade 28, 1306 København K. Hjemmeside- 
adressen er www.advokatnaevnet.dk.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler 
om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette 
særligt aftales med klienten.


