Hushållningssällskapet Juridik AB:s allmänna villkor för
juridiska uppdrag (gäller från och med den 16 september
2019)
1. Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren, Avtal skall anses ha träffats i och med att
uppdragsgivaren undertecknat ett avtal som hänvisar till dessa villkor eller ett avtal på annat sätt träffats mellan parterna.
2. Uppdragets omfattning
Uppdragets omfattning framgår av uppdragsavtalet. Överenskommelser om uppdragets fortsatta handläggning som träffas med
uppdragsgivaren och som i något avseende innebär en avvikelse från träffat uppdragsavtal skall bekräftas genom skriftlig överenskommelse.
Bekräftelse som i något avseende avviker från vad som överenskommits mellan parterna ska reklameras omgående, dock senast en vecka efter
mottagandet av handlingen.
3. Arvodesdebitering och förskott
För juridiska tjänster uttas enligt gängse praxis ett skäligt arvode samt ersättning för gjorda utlägg såsom exempelvis porto, telefon, kopior,
resor mm.
Även för tidsspillan uttas arvode. Härmed avses i allmänhet sådan tid då produktivt arbete med ett uppdrag inte utförs, trots att arbetstid tas
i anspråk. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan.
Arvodets storlek grundas på flera samverkande faktorer. Hänsyn tas till det arbete som uppdraget krävt, till tidsåtgången, ärendets
svårighetsgrad samt i viss mån ärendets omfattning. Gällande timtaxa är den som uppdragstagaren vid varje tidpunkt tillämpar för utförandet
av juridiska uppdrag, vilken utan föregående meddelande kan komma att ändras av uppdragstagaren.
Uppdragstagaren äger rätt även att debitera och fakturera uppdragsgivaren delarvode eller arvodesbelopp a conto. Vidare skall
uppdragstagaren äga rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg. Uppdragstagaren tillämpar regelmässigt en betalningstid om 15 dagar räknat
från fakturadatum. I de fall uppdragsgivaren ingått ifrågavarande avtal för ett dödsbo är den som undertecknat avtalet, vid sidan om dödsboet,
subsidiärt betalningsansvarig för den betalning som skall erläggas till uppdragstagaren för det fall uppdragsgivaren vid avtalets ingående ägde
kännedom om att dödsboets var insolvent.
4. Dröjsmål med betalning
Betalar inte uppdragsgivaren i rätt tid äger uppdragstagaren rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag samt att utta avgift för
betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning vidtar uppdragstagaren inkassoåtgärder eller ansöker om betalningsföreläggande vid
kronofogdemyndigheten.
5. Reklamationer, tvist och tillämplig lag
Reklamationer och tvister mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om
parterna ej kan enas ska tvisten hänskjutas till avgörande av domstol och enligt svensk lag.
6. Uppdragstagarens förhållande till uppdragsgivarenen
Uppdragstagaren är skyldig att gentemot uppdragsgivaren iaktta trohet och lojalitet, dock utan att främja orätt, samt iaktta tystnadsplikt om
uppdragsgivarens förhållanden och annat som handläggaren kommit att erfara under utförandet av uppdraget som rör uppdragsgivaren.
Uppdragstagaren skall genomföra uppdraget med omsorg, noggrannhet, tillbörlig skyndsamhet och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.
Parterna skall utefter behov samarbeta och samråda vid uppdragets genomförande.
7. Förtida upphörande
Uppdragsgivaren äger rätt att när som helst, utan att ange skäl, säga upp avtalet. Uppdragstagaren äger därvid rätt att erhålla ersättning för
utfört arbete och nedlagda kostnader fram till tidpunkten för mottagandet av uppsägningen. Uppdragstagaren äger rätt att säga upp avtalet
om uppdragsgivaren inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal eller om uppdragsgivaren kräver ett sådant tillägg eller en sådan förändring
av uppdraget att uppdragstagaren inte längre kan genomföra uppdraget.

8. Allmän information om personuppgiftsbehandling
Hushållningssällskapet Juridik AB hanterar idag personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende av direktiv 95/46/EG (GDPR). Vi behandlar endast personuppgifter när vi har
laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt ingångna avtal och aktuell
lagstiftning, eller då du givit ditt samtycke.
Det innebär att vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, kontaktuppgifter och annan information
som är nödvändig för att kunna utöva våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.
Vi får dina uppgifter från dig själv (eller någon som företräder dig) samt från officiella register. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom
uppdragsavtalet. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som du är vår kund.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de instanser som behövs för att kunna utöva våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig – utöver vad som krävs för uppdragets fullföljande - att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan ditt särskilda
samtycke.
Personuppgiftsansvarig är Hushållningssällskapet Juridik AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har
om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss skriftligen via e-post eller brev.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
9. Ansvarsbegränsning
Er förbindelse i uppdraget är med Hushållningssällskapet Juridik AB, och inte med någon juridisk eller fysisk person som har anknytning till
Hushållningssällskapen i övrigt (även om er uttryckliga eller underförstådda avsikt är att arbetet utförs av viss eller vissa specifika personer).
Vårt ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid utförandet av vårt arbete ska i förhållande till varje uppdrag
begränsas till högst 1 miljoner svenska kronor eller det högre belopp som vår ansvarsförsäkring kan medge.
Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller
enligt ett avtal eller en skadelöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med
försäkringsvillkoren, villkoren enligt avtalet eller skadelöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller
skadeslöshetsförbindelsen därmed inte inskränks.
Andra rådgivare och fackmän ska anses vara fristående från oss, oavsett om vi anlitat dem eller om ni anlitat dem direkt. Vi ansvarar således
inte för andra rådgivare och fackmän, inkluderande, utan begränsning, för valet av dem eller att vi rekommenderat dem eller för de råd och
andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till er.
Vi är inte ansvariga gentemot en för skada som uppkommit till följd av att ni använt våra arbetsresultat eller råd i annat ärende eller för annat
ändamål än för vilka de gavs, Vi ansvarar inte heller för skada som drabbar tredje man genom att ni använt er av våra arbetsresultat eller råd.
Såvida inte uppdraget uttalat avsett skatterådgivning är vi inte ansvariga gentemot er för skada som ni vållats till följd av att ni, som en
konsekvens av våra tjänster, påförts eller riskerar att påföras skatt.
Vi är inte ansvariga gentemot er för skada som uppkommit till följd av omständighet utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde ha räknat
med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Vårt ansvar omfattar inte minskning eller bortfall av produktion, omsättning eller vinst, utebliven förväntad besparing eller annan indirekt
skada eller följdskada, oavsett om skadan varit svår att förutse eller inte.

