
 

 

Advokatfirman Ives AB 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAG 

Allmänt om uppdraget 

Uppdraget gäller för Advokatfirman Ives AB. För 

tjänsten gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande 

regler om god advokatsed. 

Följande villkor är bindande mellan klient och byrån 

 

Uppdragets utförande 

Klienten får via den anlitade advokaten tillgång till 

Advokatfirman Ives AB:s samlade kompetens. 

Huvudansvaret för uppdraget åvilar alltid en advokat på 

byrån. Den uppdragsansvarige utser i sin tur de jurister 

och annan personal som han eller hon bedömer lämpliga 

att hantera det lämnade uppdraget.  

Klienten ger sitt samtycke till att berörda medarbetarna 

vid Advokatfirman Ives AB för vidare uppgifter till 

utomstående som bedöms vara av betydelse för ärendet. 

Kommunikation sker vanligtvis per e-post eller ordinarie 

postgång. Dokument och handlingar kan komma att 

lagras på externa IT-plattformar. 

Klienten har fått möjlighet att ta del av information om 

firmans behandling av personuppgifter. Hur byrån 

hanterar personuppgifter framgår av 

personuppgiftspolicyn som finns att tillgå på byråns 

hemsida www.ives.se/personuppgiftspolicy. Klienten 

samtycker till att vi behandlar dennes personuppgifter. 

Arvode 

Arvode skall överensstämma med god advokatsed och 

beräknas efter flera faktorer såsom uppdragets art, 

komplexitet, omfattning och betydelse, den tid som har 

lagts ner på uppdraget, den erfarenhet, skicklighet och 

skyndsamhet som uppdraget har krävt samt arbetets 

resultat. Mervärdesskatt tillkommer på Advokatfirman 

Ives AB tjänster. 

I de fall då debitering bestäms efter nedlagd tid debiterar 

Advokatfirman Ives AB enligt följande. 

 

Företag 

  

Arvodet per timme bestäms till 125 % av rättshjälpstaxan 

för faktureringsåret exklusive mervärdesskatt (för 2021: 

1 781 ex moms). För varje påbörjad kvart debiteras fullt. 

Minsta debiteringstid är en timme.  

 

Privatpersoner  

 

Arvodet per timme bestäms av rättshjälpstaxan för 

faktureringsåret exklusive mervärdesskatt (för 2021: 1 

425 kr ex moms). För varje påbörjad kvart debiteras fullt. 

Minsta debiteringstid är en timme.  

 

Fakturering och förskott 

Arvode, omkostnader och utlägg får debiteras löpande 

genom delfakturering eller fakturering a conto. 

Advokatfirman Ives AB kan också välja att fakturera 

arvode och annan ersättning först sedan uppdraget 

avslutats. 

Advokatfirman Ives AB har rätt att i skälig omfattning 

begära förskott på arvode och annan ersättning för 

uppdraget. Klienten ska erlägga begärt förskott inom 

skälig tid. Erlagt förskott hanteras som klientmedel. Vid 

arvodesbetalning från klientmedelskonto ska faktura som 

redovisar betalningen samtidigt tillställas klienten. Vid 

ärendets avslutande upprättas slutredovisning och 

slutfaktura utvisande användningen av klientmedlen. 

Åtgärder i ärendet kan komma att anstå till dess begärt 

förskott har erlagts. Om betalning inte sker kommer 

uppdraget avslutas. 

 

Betalning 

Varje faktura anger förfallodag, normalt tio från 

fakturadatum. På fakturabelopp som inte betalas i tid 

utgår påminnelseavgift (60 kr) och dröjsmålsränta enligt 

lag. Betalas faktura inte i tid får Advokatfirman Ives AB 

upphöra med vidare arbete för klienten eller frånträda 

uppdraget. 

http://www.ives.se/personuppgiftspolicy


 

 

 

Rättsskydd och rättshjälp 

Om klienten har en rättsskyddsförsäkring kan klienten 

under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få 

ersättning ur försäkringen för sina advokatkostnader. 

Rätten till försäkringsersättning är vanligen begränsad på 

olika sätt, t.ex. genom självrisk och takbelopp, vilket gör 

att försäkringsersättningen inte täcker alla kostnader.  

De viktigaste villkoren för försäkringen framgår ofta när 

försäkringsbolaget skriftligt bekräftar försäkringsfallet. 

För fullständig information om försäkringsvillkoren 

krävs att klienten tar del av 

försäkringsavtalsbestämmelserna. 

Advokatfirman Ives AB har rätt att av klienten få arvode 

och annan ersättning för uppdraget enligt vanliga 

principer även om rättsskydd eller motsvarande utnyttjas. 

Advokatfirman Ives AB är inte bunden av de ersättnings 

normer som gäller för försäkringen och klienten är 

betalningsansvarig även för fakturabelopp som överstiger 

försäkringsersättningen. 

Advokatfirman Ives AB får fakturera löpande även om 

rättsskyddsförsäkringen inte skulle medge det. 

I vissa fall kan klient, som anlitar Advokatfirman Ives AB 

som privatperson, ha rätt till allmän rättshjälp. Om 

allmän rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för 

debitering av arvode. Allmän rättshjälp täcker aldrig 

ersättningsskyldighet för motparts kostnader. 

Klienten ska lämna information som är nödvändig för att 

avgöra om rättsskydd eller rättshjälp när uppdraget 

lämnas till advokaten. 

Ansvar 

Advokatfirman Ives AB ansvar för skada omfattar inte 

utebliven produktion eller vinst eller någon annan 

indirekt förlust eller skada och ska inte i något fall 

överstiga vid skadetillfället utfallande försäkringsbelopp 

enligt den ansvarsförsäkring som Advokatfirman Ives AB 

har. 

Advokatfirman Ives AB friskriver sig från de 

skatterättsliga konsekvenser som mål och ärenden 

medför såvida inte ärendet uttryckligen omfattar 

skatterättsliga överväganden. 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar krav 

som en konsument riktar mot en advokat i anledning av 

en advokattjänst.  

Mottagande och bekräftelse av villkor 

Genom bekräftelse nedan intygar klienten mottagande, 

genomläsning och godkännande av dessa allmänna villkor 

som gällande för uppdraget ifråga.  Avvikelser från dessa 

villkor ska påtecknas skriftligen och bekräftas genom 

undertecknande av bägge parter. 

 

Bekräftelse  

 
Namn 

 

Org- /Personnummer 

 

Postutdelningsadress 
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Underskrift 
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Datum 

 

 

 


