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Μητρώα αφερεγγυότητας - Αγγλία και Ουαλία
Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο ατομικής αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Τι δυνατότητες προσφέρει η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας;
Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, κατά τον νόμο για τη διατήρηση της ατομικής αφερεγγυότητας και πτώχευσης στα μητρώα και τους
περιορισμούς λόγω ελάφρυνσης χρεών.Το Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας (Individual Insolvency Register) περιέχει στοιχεία
από τα δύο αυτά μητρώα. συγκεκριμένα περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα εξής:
πτωχεύσεις εν εξελίξει ή οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί κατά τους τελευταίους 3 μήνες
διαταγές ελάφρυνσης χρεών εν εξελίξει ή οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών
τα τρέχοντα μεμονωμένα προαιρετικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν λήξει κατά τους τελευταίους 3
μήνες
διαταγές (δικαστικές ή εξώδικες) επιβολής πτωχευτικών περιορισμών και προσωρινές δικαστικές διαταγές επιβολής
πτωχευτικών περιορισμών
δικαστικές διαταγές επιβολής περιορισμών λόγω ελάφρυνσης του χρέους ή και προσωρινές δικαστικές διαταγές επιβολής
περιορισμών λόγω ελάφρυνσης χρεών.
Η πρόσβαση στο Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας είναι δωρεάν;
Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας
Το μητρώο βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, και βρίσκεται υπό τον τίτλο «Αναζήτηση στο Μητρώο
ατομικής αφερεγγυότητας». https://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-service https://www.gov.uk/searchbankruptcy-insolvency-register Κάνοντας κλικ στο «Αναζήτηση στο μητρώο», μπορεί να γίνεται αναζήτηση βάσει ονόματος ιδιώτη
ή βάσει εμπορικής επωνυμίας. Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι προς αναζήτηση στα μητρώα quivalent στη Σκωτία και στη Βόρεια
Ιρλανδία.
Ιστορικό της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας
Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας είναι εκτελεστικός οργανισμός του Υπουργείου Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής
Στρατηγικής και μέσω συνδίκου πτώχευσης:

διαχειρίζεται και διερευνά τις υποθέσεις πτώχευσης, των ιδιωτών στους οποίους απευθύνεται διαταγή ελάφρυνσης χρεών,
καθώς και εταιρειών και συμπράξεων σε δικαστική εκκαθάριση, και ορίζει τους λόγους που οδήγησαν στην αφερεγγυότητα
ενεργεί ως εκκαθαριστής/σύνδικος πτωχεύσεως σε περιπτώσεις όπου δεν διορίζεται επαγγελματίας σε θέματα
αφερεγγυότητας από τον ιδιωτικό τομέα
Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας επίσης:
εκπονεί και δίνει συνέχεια σε εκθέσεις για παραπτώματα που διαπράχθηκαν από πτωχεύσαντες, ιδιώτες που υπόκεινται σε
διαταγές ελάφρυνσης χρεών και διευθυντικά στελέχη
ασχολείται με την παύση ακατάλληλων μελών του διοικητικού συμβουλίου σε όλες τις εταιρείες που πτώχευσαν
ασχολείται με πτώχευση διαταγές περιορισμού και επιχειρήσεις, και τους περιορισμούς λόγω ελάφρυνσης χρεών και διαταγές
ενεργεί ως ρυθμιστική αρχή εποπτείας του επαγγέλματος αφερεγγυότητας
εκτιμά και καταβάλλει τις νόμιμες αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, όταν ένας εργοδότης είναι σε νόμιμη κατάσταση
πτωχεύσεως
παρέχει λογιστικές υπηρεσίες ακινήτων και επενδυτικές υπηρεσίες σχετικά με τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της
πτώχευσης και της εκκαθάρισης
διενεργεί εμπιστευτικές έρευνες πραγματογνωμοσύνης για εταιρείες, όταν αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον
παρέχει συμβουλές σε υπουργούς, κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς σχετικά με την αφερεγγυότητα, τις απολύσεις και
συναφή θέματα
παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με την αφερεγγυότητα, τις απολύσεις και τις έρευνες, μέσω του δικτυακού τόπου,
δημοσιεύσεων σε θέματα αφερεγγυότητας (Insolvency Enquiry Line). και
Αποποίηση ευθύνης του Μητρώου Ατομικής Αφερεγγυότητας Αγγλίας και Ουαλίας

Το κείμενο αποποίησης ευθύνης στον δικτυακό τόπο αναφέρει τα εξής:
«Παρότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς,
περιστασιακά ενδέχεται να παρουσιασθούν σφάλματα. Εάν εντοπίσετε πληροφορίες οι οποίες φαίνονται ανακριβείς ή την απουσία
πληροφοριών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους σχολίων που περιλαμβάνονται στον
παρόντα δικτυακό τόπο, ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε το θέμα και να διορθώσουμε δεόντως τη βάση δεδομένων.
Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις λόγω αμέλειας ή για οποιονδήποτε
άλλο λόγο. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και οι σύνδικοι πτώχευσης δεν μπορούν να παράσχουν νομικές ή
οικονομικές συμβουλές. Μπορείτε να ζητήσετε σχετικές συμβουλές από Citizen’s Advice Bureau), δικηγόρο, ειδικό λογιστή,
εγκεκριμένο επαγγελματία σε θέματα αφερεγγυότητας, αναγνωρισμένο οικονομικό σύμβουλο ή κέντρο παροχής συμβουλών.
Το Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας είναι διαθέσιμο στο κοινό και η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας δεν εγκρίνει ούτε παρεμβαίνει
όσον αφορά οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων του μητρώου από τρίτους».
Σχετικοί σύνδεσμοι
Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας
Κάθε μητρώο αφερεγγυότητας
Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
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