Anglija in Wales

Nemokumo registrai - Anglija ir Velsas
Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie atskiras bankroto registro Anglijoje ir Velse.

Ką Nemokumo tarnyba (toliau – tarnyba) (Anglija ir Velsas) pasiūlymu?
Nemokumo tarnyba yra pagal įstatymą privalo išlaikyti atskirų nemokumo ir bankroto ir skolų nurašymo apribojimai registrus.
„Individualios bankroto registras“ – tai junginys, šie du registrai ir pateikiama išsami informacija apie:
bankrotų, kad šiuo metu yra arba buvo užbaigti per pastaruosius 3 mėn.
atleidimo nuo skolų mokėjimo pavedimus, kurie šiuo metu yra arba buvo užbaigti per pastaruosius 3 mėn.
dabartinius individualius savanoriškus susitarimus, įskaitant tas, kurios baigėsi per pastaruosius 3 mėn.
šiuo metu įmonių bankroto apribojimų nurodymus ar pavedimus ir tarpinių bankroto apribojimus,
dabartinės skolos mažinimo apribojimų nurodymus arba įmonių ir tarpinių skolos mažinimo apribojimų nurodymus.
Yra prieigos prie atskirų bankroto registrą Anglijoje ir Velse galima naudotis nemokamai?
Taip, naudotis registru galima nemokamai.
Kaip atlikti paiešką atskiro bankroto registro, Anglijoje ir Velse
Registre yra ir Nemokumo tarnyba interneto svetainėje galima rasti pagal „Paieška atskiro bankroto registro“. https://www.gov.uk
/government/organisations/insolvency-service https://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register Spustelėję mygtuką
„paieška registre“, ji gali būti tikrinami naudojant asmens vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas. Be to, joje pateikiamos
nuorodos į paiešką quivalent registrus, Škotijoje ir Šiaurės Airijoje.
Istorijos Nemokumo tarnyba (Anglija ir Velsas)
Nemokumo tarnyba yra vykdomoji agentūra, Verslo, energetikos ir pramonės strategijos ir bankroto administratorius:
administruoja ir tiria reikalų bankrutavusių asmenų, asmenų, kuriems taikomos atleidimo nuo skolų mokėjimo pavedimus, ir
bendrovių ir bendrijų likviduota, nustato teismas, ir kodėl jie tapo nemokūs
veikia kaip patikėtinis ir (arba) likvidatorius tais atvejais, kai nėra privataus sektoriaus paskirtas nemokumo specialistas
Taip pat Nemokumo tarnyba:

parengia ir pateikia ataskaitas apie netinkamą bankrutavę asmenys, asmenų, kuriems taikomos atleidimo nuo skolų
mokėjimo pavedimus, ir įmonių vadovai
susijęs su netinkamų direktorių nušalinti visų įmonių bankroto atvejų
apribojimas, susijęs su bankroto ir įmonių, ir įmonių skolą apribojimų nurodymus ir
reguliavimo institucija veikia kaip priežiūros nemokumo profesija
vertina ir moka teisės aktais nustatytą teisę į išeitines kompensacijas tais atvejais, kai darbdavys yra nemokus
teikia nekilnojamojo turto apskaitos ir investicines paslaugas bankroto ir likvidavimo nekilnojamojo turto fondai
konfidencialaus faktų nustatymo tyrimus atlieka įmonės, jeigu jos yra viešojo intereso labui
rekomenduoja ministrų ir vyriausybių departamentams ir agentūroms, dėl nemokumo, atleidimo iš darbo ir kitais susijusiais
klausimais
visuomenei pateikiama informacija apie bankroto, atleidimo iš darbo ir tyrimo klausimus per savo interneto svetainę, leidinius
ir Bankroto tyrimo linijos.
Atsakomybės ribojimo pareiškimas Anglijos ir Velso atskiro bankroto registro

Atsakomybės apribojimo tekstą interneto svetainėje nurodyta:
„Nors buvo dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad teikiama informacija būtų tiksli, kartais gali pasitaikyti klaidų. Jei
manote, kad informacija, kuri yra klaidinga arba nepateiktas, prašome apie tai informuoti naudojant grįžtamosios informacijos,
pateiktos nuorodos šioje svetainėje, kad galėtume ištirti šį klausimą ir ištaisyti duomenų bazėje, kaip reikalaujama.
Nemokumo tarnybos negali prisiimti atsakomybės už bet kokios klaidos ar neveikimo dėl neatsargumo arba kitaip. Atkreipkite
dėmesį, kad Nemokumo tarnyba ir oficialūs negali teikti teisinių arba finansinių konsultacijų. Turėtumėte kreiptis į šį iš piliečių
konsultavimo biuro, advokatas, kvalifikuotas auditorius, įgaliotas nemokumo specialistas, geros reputacijos finansų patarėjas arba
konsultavimo centrą.
Individualių bankroto registras yra viešai prieinamas registras ir Nemokumo tarnyba nepritaria jokių pareiškimų, nei dėl duomenų
naudojimą trečiųjų šalių registre“.
Susijusios nuorodos
Nemokumo tarnyba
Atskiro bankroto registro,
Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto
teksto kokybės.
Paskutinis naujinimas: 05/09/2018

