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CINE
1. Numele partenerului de afaceri
_________________________________________________________________
2. ID-ul sursă al partenerului (clientului) (din sistemul Global Trade sau Oracle)______________________________
3. PA este persoană fizică sau juridică?
(selectați o opțiune)
4. Partenerul de afaceri este distribuitor, reprezentant de vânzări, contabil, agent de voiaj, avocat, broker,
consultant, vânzător sau alt tip de partener de afaceri? (selectați o opțiune)
5. Care este numele persoanei (din partea PA) care va răspunde în mod deosebit de relația companiei Regal cu
PA?
_____________________________________________________________________________________________
6. Care este data nașterii și țara de cetățenie a persoanei respective? ________________________ZZ-LL-AAAA
7. Există vreo parte interesată, angajat, manager sau administrator al partenerului de afaceri în relații de rudenie
sau de prietenie cu un angajat al companiei Regal? D/N (selectați o opțiune)
8. Deține vreo parte interesată, angajat, manager sau administrator al partenerului de afaceri relații cu un guvern, un
angajat guvernamental, un angajat al unei companii cu capital de stat sau cu un funcționar public? D/N/nu am
întrebat (selectați o opțiune)
CE
9. Descrieți natura activității partenerului de afaceri: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Ce tip de servicii și produse va furniza sau comercializa partenerul de afaceri companiei Regal? (Enumerați
tipurile de produse și servicii în general; exemplele includ motoare de putere subfracționară, suflante, elemente de
angrenare și de acționare sau servicii de negociere)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
11. Ce experiență deține partenerul de afaceri respectiv în furnizarea sau comercializarea produselor și serviciilor
respective? Sub 1 an, 1-3 ani, 4-9 ani, 10-14 ani, 15 ani sau mai mult (selectați o opțiune)
12. Partenerul de afaceri este nevoit să creeze o entitate nouă pentru a putea colabora cu compania Regal?
D/N/posibil (selectați o opțiune)
13. Se presupune că acest partener de afaceri va trebui să discute, să comercializeze sau să interacționeze într-un
alt mod cu angajații autorităților locale, municipale, de stat sau naționale sau cu angajații companiilor cu capital de
stat în timpul desfășurării atribuțiilor sale față de compania Regal? D/N (selectați o opțiune) Dacă răspunsul este
da, oferiți o explicație _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
UNDE
14. Adresa societății: includeți strada, orașul, statul, țara, codul poștal și numărul de telefon în caz de contact
15. Această adresă a societății reprezintă singura țară în care anticipați că acest partener va furniza produse sau
servicii? D/N Dacă răspunsul este nu, enumerați și celelalte țări în care credeți că partenerul de afaceri ar putea
acționa pentru sau în numele companiei Regal:
_____________________________________________________________________________________________
16. Care este adresa web a partenerului de afaceri? __________________________________________________
CÂND ȘI DE CE
17. În cât timp va începe colaborarea cu partenerul de afaceri? Imediat, într-o lună, în mai mult de o lună
(selectați o opțiune)
18. Explicați motivul pentru care doriți să colaborați și să implicați acest partener de afaceri în vederea furnizării
produselor sau a prestării serviciilor descrise.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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CUM
19. Este probabil ca partenerul de afaceri să fie plătit în aceeași țară ca cea indicată în adresa profesională de mai
sus? D/N
20. Prin ce metodă credeți că va fi plătit partenerul de afaceri? În numerar, prin sistemul ACH (Automated
Clearing House), transfer bancar, barter, altă metodă
21. Cum ați aflat despre sau ați identificat acest partener de afaceri? _____________________________________
____________________________________________________________________________________________
Oferiți-ne și alte detalii care considerați că pot fi relevante sau care trebuie să ne fie cunoscute în ceea ce privește acest
partener de
afaceri:___________________________________________________________________________________________
Numele și adresa de e-mail ale sponsorului de afaceri Regal: ________________________________________________
Data depunerii: ZZ-LL-AAAA Responsabil Regal din oficiu și adresa de e-mail aferentă: __________________________

Completare și contact:
Ethics & Compliance Office
Regal Beloit Corporation
200 State Street
Beloit, WI 53511 USA
integrity@regalbeloit.com
T: 608.361.7416 | F: 608.364.8817 | W: RegalBeloit.com
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