Englanti ja Wales

Registos de insolvência - Inglaterra e País de Gales
Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Esta página dá-lhe informações sobre o registo de insolvências individuais para a Inglaterra e o País de Gales.

O que faz o Serviço Insolvency Service (A) da Inglaterra e dos País de Gales?
O Serviço das Insolvências é obrigada por lei a manter a falência e insolvência individual e redução da dívida restrições registos.O
«registo das insolvências de pessoas singulares» é uma amálgama de estes dois registos e contém os seguintes elementos:
falências que são ou tenham terminado nos últimos 3 meses
a redução da dívida a que são ou tenham terminado nos últimos 3 meses
os atuais acordos voluntários individuais, incluindo os que terminaram nos últimos 3 meses
as atuais restrições em matéria de insolvência e falência das empresas de ordens ou injunções provisórias restrições
ordens correntes restrições de exoneração de dívidas ou empresas e restrições a uma fórmula provisória de redução da
dívida.
O acesso ao registo de insolvências de pessoas singulares para a Inglaterra e País de Gales é gratuito?
Sim, o acesso ao registo é gratuito.
Como procurar no registo das insolvências de pessoas singulares para a Inglaterra e País de Gales
O registo está localizado no sítio do Serviço da Insolvência, e pode ser consultado em «Pesquisar» no registo das insolvências de
pessoas singulares. https://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-service https://www.gov.uk/search-bankruptcyinsolvency-register Clicando na ligação «Pesquisar no registo», pode ser consultado utilizando o nome da pessoa ou nome
comercial. Existem também ligações para os registos de pesquisa quivalent na Escócia e na Irlanda do Norte.
História dos Países Insolvency Service de Inglaterra e do País de Gales
O Serviço das Insolvências é uma agência do Ministério das Empresas, da Energia e da Estratégia Industrial e em situação de
falência através de administração:
administra e investiga os assuntos dos falidos, indivíduos sujeitos a ordens de alívio da dívida, e as empresas e sociedades
em comandita dissolvida pelo tribunal, e estipula a razão pela qual estas sociedades, declaradas insolventes,
quando atua como administrador/liquidatário nomeado administrador de insolvência não for do setor privado

O Serviço das Insolvências também:
elabora e aprofunda os relatórios sobre faltas profissionais de pessoas em situação de falência, indivíduos sujeitos a ordens,
redução da dívida e dos diretores de empresa
aborda a desqualificação de diretores em todos os fracassos empresariais
trata as ordens de restrição e de falência de empresas e a redução da dívida, e restrições a empresas
atua como regulador da profissão, a supervisão da insolvência
avalia e paga o direito a indemnizações por despedimento quando um empregador é juridicamente insolvente
serviços de contabilidade prevê investimentos imobiliários e de fundos imobiliários de falência e de liquidação
realiza inquéritos de averiguação confidenciais em empresas sempre que estas sejam do interesse público
aconselha os ministros e os ministérios e organismos governamentais em matéria de insolvência, indemnizações por
despedimento e outras questões conexas
fornece informações ao público sobre a insolvência, indemnizações por despedimento e matéria de investigação através do
seu sítio Web, publicações e Processos de Inquérito Line.
Declaração de exoneração de responsabilidade do inglês e galês de processos de insolvência de pessoas singulares

Texto da declaração de exoneração de responsabilidade no sítio dispõe:
«Apesar de terem sido feitos todos os esforços para assegurar que as informações prestadas são precisas, ocasionalmente
podem ocorrer erros. Se identificar informações que parece estar errada ou omitida, queira informar-nos utilizando ligações a
informações contidas neste sítio, para que possamos investigar a questão e corrigir a base de dados na medida do necessário.
O Serviço das Insolvências pode aceitar a responsabilidade por quaisquer erros ou omissões em resultado de negligência ou de
outra forma. Salienta-se que As Insolvency Service e recetores oficiais não podem prestar aconselhamento jurídico ou financeiro.
Deve procurar obter este de um Gabinete de Aconselhamento do Cidadão, um advogado, um perito contabilista, um administrador
da insolvência autorizado, reputado consultor financeiro ou centro de aconselhamento.
As folhas de registo das insolvências é um registo público e O Insolvency Service não aprove, nem fazer quaisquer observações
relativamente a qualquer utilização dos dados no registo por terceiros».
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