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KLIENT HOS RUBINSTEIN LAW  

 
 

Som klient hos RUBINSTEIN LAW er du altid tilknyttet en advokat, som har det overordnede ansvar for 
alle dine sager og transaktioner. Når vi modtager en opgave, vurderer vi opgavens omfang, så vi kan 
tildele de rette ressourcer til opgavens løsning. 
 
Hvidvaskregler 
RUBINSTEIN LAW er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask 
af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Såfremt en sag er omfattet af reglerne i 
hvidvaskloven, er vi forpligtiget til at indhente identitetsoplysninger og dokumentation om klienten, 
ligesom vi er forpligtiget til at orientere klienten om, at såfremt RUBINSTEIN LAW måtte få mistanke 
om, at klienten er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er RUBINSTEIN LAW forpligtiget 
til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt 
videregive klientens oplysninger til SØIK. RUBINSTEIN LAW må ikke orientere om, hvorvidt 
underretning fundet sted. 
 
Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i fem år efter klientforholdets ophør. 
 
Virksomhedsoplysninger 
RUBINSTEIN LAW er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed med følgende stamoplysninger: 
 
RUBINSTEIN LAW  
Gammel Strandvej 18 
2990 Nivå 
CVR-nr. 39388057 
 
Tlf.nr. 30 50 32 30 
E-mail anders@rubinsteinlaw.dk  
 
RUBINSTEIN LAW’s bankforbindelse: 
 
Danske Bank A/S 
Holmens Kanal 2 - 12 
1060 København K 
CVR-nr. 61126228 
 
Klientkonto: Reg.nr. 3409, kontonr. 3409 92 77 69 
 
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere 
og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 
100.000 (ca. DKK 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom 
pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. 
 
Advokathvervet 
Advokater hos RUBINSTEIN LAW er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. 
 
Alle advokater hos RUBINSTEIN LAW er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet 
hos HDI Danmark filial af HDI Global SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, CVR-nr. 37 27 62 51, 
policenr. 156-08290626-30019. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af 
RUBINSTEIN LAW, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 
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Advokaterne hos os er omfattet af Advokatsamfundets 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 advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets 
hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 
 
Forretningsbetingelser 
RUBINSTEIN LAW’s forretningsbetingelser gælder i alle klientforhold, medmindre andet er skriftligt 
aftalt. 
 
Værneting 
Enhver tvist mellem en klient og RUBINSTEIN LAW skal afgøres ved de danske domstole med 
Helsingør Byret som værneting eller efter dansk ret. 
 
Fortrolighed 
Alle oplysninger, som vi modtager fra klienter i forbindelse med vores rådgivning, er underlagt vores 
tavshedspligt som advokater, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed. 
Tavshedspligten gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til 
offentlige myndigheder eller andre, herunder reglerne om hvidvaskning. 
 
Databeskyttelse 
Som en del af kommunikationen med os, vil vi samle og behandle persondata vedrørende vores klienter. 
Du kan læse mere om RUBINSTEIN LAW’s indsamling og behandling af persondata og dine rettigheder 
som datasubjektet i vores privatlivspolitik. 
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