SPLO ŠNI PO GO J I PO SLO VANJ A
zadnjič spremenjeni dne 1. decembra 2018
/IZVLEČEK GLEDE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI/

Na vašo zahtevo vam bo pisarna Karanović & Nikolić („KN”) zagotovila profesionalne pravne storitve in
vam pomagala pri doseganju vaših poslovnih ciljev v eni ali več državah, v katerih KN posluje neposredno
ali v sodelovanju z odvetniki/odvetniškimi pisarnami v vsaki od držav, kjer posluje („Pisarne v
sodelovanju”). V temu dokumentu se izrazi „KN & Pisarne v sodelovanju”, „mi”, „naše” ali „nas” nanašajo
na katerokoli izmed KN in Pisarn v sodelovanju posamično, kot tudi na nekatere izmed njih ali vse skupaj,
odvisno od konteksta.

/besedilo namerno izpuščeno/
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Omejitev odgovornosti

Razen če je drugače dogovorjeno in ko je ta dogovor v pisni obliki potrjen s strani Partnerja KN & Pisarn
v sodelovanju, omejujemo svojo finančno odgovornost zoper vas glede katerihkoli terjatev, povezanih s
kakršnokoli obliko nepozornosti, kršenja fiduciarne obveznosti ali kršenja pogodbe (vključno katerekoli
posebne/dodatne pogodbe, ki ureja katerikoli vidik zagotavljanja naših storitev, kot na primer v povezi z
varovanjem osebnih podatkov) za znesek, ki je nižji od naslednjih: (i) znesek 1.000.000 EUR (milijon
evrov), ali(ii) znesek, enak petkratnem znesku vseh naših nadomestil, ki se vam zaračunajo za delo na
zadevi, iz katere izhaja vaša terjatev. Za namen jasnosti se prej omenjena omejitev nanaša na skupno
odgovornost vseh pisarn v sklopu KN & Pisarn v sodelovanju skupaj in v razmerju do kateregakoli zahtevka
za posamezno malomarnost, kršitev fiduciarne obveznosti ali kršitev pogodbe. Ta znesek vključuje vso
morebitno škodo, stroške in obresti, ki se odredijo zoper nas.
Postopek ugotovitve naše odgovornosti lahko sprožite najkasneje v roku 3 let od dne opravljanja dela, za
katerega menite, da je lahko vzrok naše odgovornosti, po poteku tega roka pa preneha vsakršna naša
odgovornost. Ne bomo vam dolžni plačati kakršnegakoli zneska, ki je bil povzročen z napako druge osebe.
Menimo, da je predvidena omejitev naše odgovornosti v tej točki razumna. Ne glede na to, nam bo v veselje
pregledati to omejitev in v kolikor menite, da znesek ne ustreza vašim potrebam, smo odprti za iskanje
možnosti zavarovanja dodatnega kritja. Omejitve naše odgovornosti, navedene v 18. točki, bodo
uporabljene za delo, ki se opravi v skladu s temi Splošnimi Pogoji KN & Pisarn v sodelovanju ter za
katerekoli dodatna dela, razen če bi se z vami izrecno in v pisni obliki dogovorili za drugačne pogoje.
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Pravniki v KN

V oziru na naš interes, da omejimo osebno odgovornost in izpostavljenost sodnim sporom Partnerjev,
pravnikov, odvetnikov v sodelovanju, zaposlenih, sodelavcev in predstavnikov KN & Pisarn v sodelovanju
je temeljni pogoj našega opravljanja storitev (v skladu s katerokoli zakonsko odredbo, ki omejuje našo
možnost, da to storimo) to, da vi ne boste imeli nikakršne zahteve niti ne boste vložili tožbe, povezane s
katerokoli škodo, neposredno zoper naše Partnerje, pravnike, odvetnike v sodelovanju, zaposlene,
sodelavce in predstavnike osebno.

/besedilo namerno izpuščeno/
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