Umowa o wynagrodzenie według
stawek godzinowych
Preambuła:
Wysoki poziom świadczonych przez naszą
Kancelarię usług prawnych wymaga od nas
odejścia
od
minimalnych
stawek
ustawowych. Wynika to z tego, iż nie
podejmujemy się zleceń, które w rachunku
ekonomicznym, nie pokrywają kosztów
poświęconego
danej
sprawie
czasu.
Oczywiście Kancelaria przyjmuje zlecenia,
do których jest prawnie zoobligowana, a
także prowadzi sprawy pro publica bono,
ale rozliczenie ze zleceniodawcą odbywa
się w naszej Kancelarii według stawek
godzinowych.

z tytułu porad prawnych, obsługi
prawnej
oraz
reprezentacji
w
sprawach
prawnych
oraz
organizacyjnych

./.

Zleceniodawca zobowiązuje
się do
wynagradzania
swojego
doradcy
prawnego/ pełnomocnika procesowego
kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i
wspólnicy (Dr. Schulte und Partner
Rechtsanwälte dalej: „Kancelaria”) z
tytułu
zlecenia
ryczałtem
_______________ Euro.
Zleceniodawca oświadcza, że uzyskał
informację o tym, że stawki zawarte w
niniejszej
Umowie
odbiegają
od
minimalnych stawek ustawowych.
Ustalona stawka godzinowa podlega
podwyższeniu
o
podatek
VAT
(Mehrwertsteuer) w wysokości 19%.

Zgodnie
z
dopuszczalna

przepisami
prawa
jest możliwość uiszczenia

przez Zleceniodawcę zaliczki.
Dopuszczalne jest również rozliczanie ze
Zleceniodawcą w trakcie trwania niniejszej
umowy.

posiada
Jeśli
Zleceniodawca
ubezpieczenie prawne, adwokat złoży
wniosek o zwrot kosztów.W przypadku
powstania roszczenia o zwrot kosztów
adwokatów lub kosztów sądowych w
stostunku
do
ubezpieczyciela
lub
przeciwników
procesowych,
Zleceniodawca odstąpi je Kancelarii na
podstawie zawartej odrębnie umowy
cesji. Zleceniobiorca cesję przyjmuje.
Umowa o wynagrodzenie pozostaje w
takim przypadku bez zmian.
Zleceniodawcę oświadcza, że został
pouczony iż:
- w sprawach cywilnych zgodnie z § 2
ust. 1 RVG ustawy o wynagrodzeniach
adwokackich
(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)
honorarium może być obliczane według
wartości przedmiotu sporu. Powyższa
umowa
o
wynagrodzenie
może
przewyższać minimalne stawki ustawowe;
- w razie przejęcia kosztów przez osoby
trzecie
(m.in.
ubezpieczyciela,
przeciwnika w sporze, kasę państwa) z
reguły przejmowane są
minimalne koszty ustawowe
co
nie
pokrywa
ustalonego
wynagrodzenia
według stawek godzinowych.
Zleceniodawca może żądać rozpiski
godzinowej zlecenia, aby mieć wgląd w
czynności wykonywane przez Kancelarię.
Miejsce, Data, Podpis,

Zleceniodawca
Adres:

Zleceniobiorca

Dr. Schulte und Partner
Rechtsanwälte
Postfach 480413
12254 Berlin

