О П Ш ТИ УС ЛО В И ЗА ДАВ АЊ Е Н А УС ЛУ Г И
согласно последните измени од 1 декември 2018 година
/ИЗВАДОК КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА ПРАШАЊА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ/
На ваше барање, канцеларијата Карановиќ и Николиќ („КН“) ќе ви даде професионални правни
услуги и ќе ви помогне да ги постигнете вашите деловни цели во една или повеќе јурисдикции во
кои КН работи непосредно, односно во соработка со адвокатски канцеларии/адвокатски друштва од
секоја јурисдикција („Канцеларии во соработка“). Во овој документ, термините „КН и Канцелариите
во соработка“, „ние“, „нашите“ или „нас“ ќе се однесуваат на КН и Канцелариите во соработка
поединечно и на некои или на сите од нив заедно, зависно од контекстот.

/текстот е намерно изоставен/
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Ограничување од одговорност

Освен доколку не е поинаку договорено, и кога тој договор во писмена форма го потврдил
Партнерот на КН и Канцелариите во соработка, ја ограничуваме својата парична одговорност кон
вас во поглед на било какви барања поврзани за невнимание, повреда на доверителните
(фидуцијарни) обврски или повреда на договорот (вклучувајќи го секој посебен/дополнителен
договор кој уредува било каков аспект на пружање на нашите услуги, како што е заштитата на
личните податоци) на оној износ кој е помал од следните два износи: (i) 1.000.000,00 евра (еден
милион евра), или (ii) износ кој е еднаков на петострукиот износ на сите наши надоместоци кои ви
се наплаќаат за работа на предметот од кој произлегува вашето побарување. Со цел да биде појасно,
горенаведениот лимит се однесува на вкупната одговорност на сите од КН и Канцелариите во
соработка збирно во однос на било какво барање за надомест на штета поради небрежност,
прекршување на доверителска должност или прекршување на договорот. Овој износ ги вклучува
сите евентуални штети, трошоци и камати кои ќе се утврдат против нас.
Постапка за утврдување на наша одговорност може да покренете во рок од најмногу 3 години од
денот на извршување на работата кое сметате дека дава повод за наводна одговорност, a по истекот
на овој рок нашата одговорност престанува. Нема да бидеме должни да ви го платиме било кој износ
кој е предизвикан од грешка на друго лице. Сметаме дека ограничувањето на нашата одговорност
предвидено во оваа точка е разумно. И покрај тоа, ќе ни биде драго со вас да го разгледаме ова
ограничување, доколку сметате дека износот за вашите потреби не е доволен, и ќе ја разгледаме

можноста за обезбедување на дополнително покритие. Ова ограничување на нашата одговорност
наведено во оваа точка 18 ќе се применува на работа која ќе биде извршена по овие Општи Услови
на КН и Канцелариите во соработка и на било која дополнителна работа освен ако изречито, во
писмена форма, не договориме поинакви услови.
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КН Адвокати

Со цел да се ограничи професионалната одговорност и изложеноста на судски спорови на
Партнерите, правниците, адвокатите во соработка, вработените, соработниците и претставниците
на КН и Канцеларите во соработка, основен услов за наше ангажирање (во склад со било која
законска одредба која ја ограничува нашата можност да го направиме тоа) е вие да немате никакво
барање ниту да поднесете било каква тужба во врска со било каква штета, директно против нашите
Партнери, правници, адвокати во соработка, вработени, соработници и претставници лично.

/текстот е намерно изоставен/
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