
 

Gratis advokathjælp til SL medlemmer 
 

Socialpædagogerne kreds Storstrøm har indgået et samarbejde med et 

advokatfirma i Næstved. 

Aftalen er indgået i håb om, at det vil blive til gavn for mange af vores medlemmer. 

 

SL medlemmer i kreds Storstrøm, der er medlem i faglig afdeling, kan få 1 times 

gratis advokatbistand pr. sag, de har. Hvis sagen ikke bliver afklaret på den ene 

time, er yderligere timer for egen regning. 

Sagen behøver ikke at have noget som helst med arbejdet at gøre og kan være alle 

mulige emner, hvor der er brug for advokatbistand. 

 

Ud over denne gratis time pr. sag, er der også lavet aftale om rabat på følgende 

opgaver: 

 

Berigtigelse af bolighandler: Rabat på 2.500,00 kr.   

Alm. pris: 9.500,00 incl. moms, pris for SL medlemmer 7.000,00 kr. incl. moms. 

Prisen gælder den fulde pakke, altså fuldstændig rådgivning i forbindelse med køb 

af boligen, gennemgang af salgsmateriale, herunder servitutter, kommunalt 

ejendomsoplysningsskema m.v., tinglysning af digitalt skøde, udarbejdelse af 

refusionsopgørelse samt fremsætte eventuelle forbehold over for sælger. 

 

Testamenter og ægtepagter: 25 % rabat i forbindelse med udarbejdelse af 

testamenter og ægtepagt. 

Da disse sager kan variere en del i størrelse, kan der ikke skrives et konkret beløb, 

men typisk vil en rabat ligge på mellem 1.000,00 - 1.500,00 kr. 

 

Er du kommet til skade? 

Er du kommet ud for en ulykke, har du mulighed for at få erstatning. Men der er 

mange regler at tage højde for, og blot et enkelt fejltrin kan betyde, at du går glip 

af mange penge. Advokatfirmaet tager hånd om din sag fra start til slut og sikrer, 

at du får den erstatning, du har ret til. Ofte kan du få dækket dine 

advokatomkostninger forsikringsselskabet.  

 Dialog med forsikringsselskaber 

 Kontakt med Arbejdsskadestyrelsen 

 Valg af speciallæge 

 Opgørelse af erstatningskravet 

 Fører erstatningssager i retten  

 

Proceduren for at gøre brug af dette tilbud er: 

Send en mail til enten formand Lisbeth Schou: lbs@sl.dk 

eller næstformand Tina Hansen: thi@sl.dk 

I mailen skal du skrive din fødselsdato og et telefonnummer, som advokaten kan 

kontakte dig på.  

Som konsekvens af persondataforordningen, skal du skrive i mailen, at du giver 

samtykke til at vi udleverer dit navn og telefonnummer til advokaten.  

 

Vi får ikke noget kendskab til sagen overhovedet. 

 

Med venlig hilsen 

Socialpædagogerne 

Kreds Storstrøm 
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