Anglicko a Wales

Insolvenční rejstříky - Anglie a Wales
Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Na této stránce naleznete informace o konkrétním insolvenčním rejstříku pro Anglii a Wales.

Co znamená „Insolvenční službu (služby) (Anglie a Wales) nabízí?
Insolvenční služba je zákonem zachovat osobní platební neschopnosti a úpadku a odpuštění dluhu omezení rejstříků.„Individuální
insolvenční rejstřík“ je sloučení těchto dvou rejstříků a obsahuje informace o:
úpadky, které skončily nebo v posledních 3 měsících
debt relief orders, které skončily nebo v posledních 3 měsících
stávající dobrovolná opatření, včetně těch, která byla ukončena v posledních 3 měsících
běžných úpadkových omezeních společnosti nebo podniky a předběžných příkazů úpadkových omezeních
současné snižování zadluženosti omezení společnosti nebo podniky, a předběžného odpuštění dluhu společnosti omezení.
Je přístup do rejstříku platební neschopnosti fyzických osob v Anglii a Walesu zdarma?
Ano, přístup do rejstříku je zdarma.
Jak vyhledávat v individuálních insolvenční rejstřík pro Anglii a Wales
Registr je umístěn na internetových stránkách Insolvenční služba, a je k dispozici pod „Vyhledávání v insolvenčním rejstříku
fyzických osob“. https://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-service https://www.gov.uk/search-bankruptcyinsolvency-register Kliknutím na odkaz „vyhledávání v rejstříku“, lze vyhledávat pomocí jména určité osoby nebo obchodní jméno.
Rovněž jsou zde uvedeny odkazy na rejstříky postaven vyhledávat ve Skotsku a v Severním Irsku.
Historie – Insolvenční službu Anglie a Walesu
Insolvenční služba je výkonná agentura, ministerstvo pro podniky, energetiku a průmyslovou strategii a správci konkurzní podstaty
je:
spravuje a prošetřuje záležitosti úpadce, osob vystavených debt relief orders, a společnosti a soudní likvidace, a stanoví,
proč byla v platební neschopnosti
působí jako správce/likvidátora v případě, že je jmenován správce podstaty v soukromém sektoru

Insolvenční služba rovněž:
připravuje a sleduje zprávy o úpadku pochybení ze strany osob, osob vystavených debt relief orders, a členů orgánů
společnosti
pojednává o vyloučení nezpůsobilých ředitelů ve všech úpadky podniků.
pojednává o úpadku podniků a omezení, a odpuštění dluhu omezení společnosti a podniky
regulační orgán dozoru jedná jako platební neschopnosti povolání
posuzuje a zákonný nárok na odstupné v případě, že zaměstnavatel je v platební neschopnosti
poskytuje nemovitosti účetnictví a investiční služby v oblasti úpadku a likvidace fondy nemovitostí
provádí důvěrné zjišťovací šetření společnosti, je-li to ve veřejném zájmu,
doporučuje ministři a státní správy a vládních agentur o platební neschopnosti, nadbytečnosti a další související otázky
poskytuje veřejnosti informace o platební neschopnosti, nadbytečnosti a vyšetřování záležitostí prostřednictvím svých
internetových stránek, publikací a platební neschopnost šetření Line.
Prohlášení anglických a velšských Individuální insolvenčního rejstříku

Text prohlášení o vzdání se práva na internetových stránkách se uvádí:
„I když bylo vyvinuto veškeré úsilí s cílem zajistit, aby poskytované informace byly přesné, mohou se vyskytnout chyby. Pokud se
domníváte, že údaje, které se zdá být nesprávné nebo se vypustí, informujte nás prosím prostřednictvím zpětné vazby obsažené
v této lokalitě, abychom mohli záležitost vyšetřit a napravit databáze, jak je požadováno.
Insolvenční služba nemůže přijmout odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí, které vzniknou v důsledku nedbalosti nebo
jinak. Vezměte prosím na vědomí, že – Insolvenční službu a úřední přijímačů nemůže stanovit právní nebo finanční poradenství.
Měl byste usilovat o tom má středisko (Citizen’ s Advice Bureau), právníka, účetního experta pověřeného insolvenčního správce
seriózními finančními poradci nebo poradenství střediska.
Individuální insolvenční rejstřík je veřejně přístupný rejstřík, Insolvenční službu neschválí, ani žádný požadavek, pokud jde
o jakékoli použití údajů v rejstříku třetích stran“.
Související odkazy
Insolvenční služba
Jednotlivé insolvenční rejstřík
Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.
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