
 

 

 

 

 

INFORMATION TIL KLIENTER 

 

I henhold til gældende regler skal advokatfirmaer oplyse sine klienter og andre samarbejdspartnere 

m.v. om forskellige forhold vedrørende advokatvirksomheden. 

 

Advokatfirmaets retlige form 

Vi driver advokatvirksomhed under navnet Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab, der 

har følgende kontaktoplysninger:  

 

Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab 

Gothersgade 160, 1. th. 

1123 København K 

Hjemmeside: www.htbadvokater.dk 

 

 

Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab er et partnerselskab, der har CVR-nr. 

37692433. 

 

Advokaterne hos Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsmini-

steriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

 

Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab har klientbankkonto i Jyske Bank. 

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indsky-

dere og investorer. Garantiformen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 

100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, 

selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. 

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til 

eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, 

indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nær-

mere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. 

 

Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskabs forsikrings- og garantiselskab 

Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab har tegnet ansvarsforsikring samt lovpligtig 

garantiforsikring hos CNA Hardy, Hammerensgade 6, 1. Sal, 1267 København K, telefonnummer: 

+45 33 13 15 33, policenummer: DKFL10214488. 

 

Alle advokater hos Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets an-

svarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Hardy. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirk-

somhed udøvet af Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirk-

somheden udøves. 
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Hvidvaskregler – baggrund og konsekvenser for advokatvirksomheder  

Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab er – i lighed med alle andre danske advokat-

virksomheder samt en række andre typer virksomheder – underlagt reglerne i “hvidvaskloven”. Hvid-

vasklovens officielle titel er lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansie-

ring af terrorisme. Formålet med hvidvaskloven er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme.  

 

Advokater og advokatvirksomheder er efter hvidvaskloven bl.a. forpligtet til at indhente og opbevare 

oplysninger om deres klienters identitet. Det indebærer, at vores klienter kan blive anmodet om at ud-

levere persondokumentation, hvilket typisk vil være i form af kopi af pas eller kørekort samt adresse-

oplysninger, når vi opretter og behandler sager for dem.  

 

Lovvalg, værneting m.v. 

Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/el-

ler værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

 

Advokaterne hos Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsam-

fundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. 

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokater-

hvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

 

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokatpartnerselskab og/eller 

utilfredshed med en af advokaterne i selskabets adfærd, kan klienten kontakte den sagsbehandlende 

advokat, og hvis der ikke kan opnås tilfredsstillende løsning ved dette, kan klienten klage over salæ-

rets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, 

www.advokatnaevnet.dk.  
 

http://www.advokatsamfundet.dk/
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