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OBCHODNÝ SPONZOR SPOLOČNOSTI REGAL TENTO FORMULÁR PO VYPLNENÍ ODOŠLE ODDELENIU PRE ETIKU A DODRŽIAVANIE PREDPISOV NA ADRESU
integrity@regalbeloit.com

KTO
1. Názov obchodného partnera _________________________________________________________________
2. Zdrojové ID partnera (zákazníka) (z nástroja Global Trade alebo
Oracle)_____________________________________
3. Je daný OP spoločnosť alebo jednotlivec?
(vyberte jednu z možností)
4. Je daný obchodný partner distribútorom, obchodným zástupcom, účtovníkom, cestovnou kanceláriou,
právnikom, sprostredkovateľom, konzultantom, predajcom alebo ide o iný typ obchodného partnera? (vyberte
jednu z možností)
5. Uveďte meno osoby (u daného OP), ktorá bude mať primárne na starosti vzťah spoločnosti Regal s týmto OP.
_____________________________________________________________________________________________
6. Uveďte dátum narodenia a štátnu príslušnosť tejto osoby. ________________________RRRR-MM-DD
7. Je niekto zo zainteresovaných strán, zamestnancov, vedúcich alebo vlastníkov daného obchodného partnera vo
vzťahu – príbuzenskom alebo priateľskom – k niektorému zamestnancovi spoločnosti Regal? Áno/Nie (vyberte jednu
z možností)
8. Je niekto zo zainteresovaných strán, zamestnancov, vedúcich alebo vlastníkov daného obchodného partnera vo
vzťahu k štátnej správe, zamestnancovi štátnej správy, zamestnancovi štátom vlastneného podniku alebo
predstaviteľovi verejnej správy? Áno/Nie/Nespýtal(-a) som sa (vyberte jednu z možností)
ČO
9. Opíšte povahu podnikania obchodného partnera: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Aké služby a produkty bude obchodný partner poskytovať alebo predávať spoločnosti Regal? (Uveďte všeobecný
zoznam typov produktov a služieb, napríklad miniatúrne motory, kompresory, prevody a pohony alebo služby
vyjednávania)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
11. Ako dlho už daný obchodný partner podniká v oblasti týchto konkrétnych produktov a služieb? Menej než 1 rok, 1
– 3 roky, 4 – 9 rokov, 10 – 14 rokov, 15 alebo viac rokov (vyberte jednu z možností)
12. Bude daný obchodný partner musieť vytvoriť nový subjekt na spoluprácu so spoločnosťou Regal?
Áno/Nie/Možno (vyberte jednu z možností)
13. Očakáva sa, že tento obchodný partner bude pri plnení svojich záväzkov voči spoločnosti Regal osobne hovoriť,
predávať alebo bude v inom kontakte so zamestnancami miestnej, mestskej, širšej územnej alebo celoštátnej správy
alebo so zamestnancami štátom vlastnených spoločností? Áno/Nie (vyberte jednu z možností) Ak áno, prosím,
vysvetlite ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
KDE
14. Obchodná adresa: vrátane ulice, mesta, štátu, krajiny, PSČ a kontaktného telefónneho čísla
15. Predstavuje táto obchodná adresa jedinú krajinu, kde od daného partnera očakávate poskytovanie produktov
alebo služieb? Áno/Nie Ak nie, uveďte ďalšie krajiny, v ktorých by podľa vás tento obchodný partner mohol konať
za spoločnosť Regal alebo v jej mene:
____________________________________________________________________________________________
16. Uveďte adresu webovej lokality (lokalít) obchodného partnera. ______________________________________
KEDY A PREČO
17. Aký je časový rámec na začatie spolupráce s obchodným partnerom? Hneď, do 1 mesiaca, o viac než 1
mesiac (vyberte jednu z možností)
18. Vysvetlite, prečo chcete spolupracovať s týmto obchodným partnerom a začleniť ho na dodávanie produktov
alebo poskytovanie služieb, ktoré ste opísali. ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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AKO
19. Je pravdepodobné, že sa bude obchodnému partnerovi platiť v rovnakej krajine, aká je vyššie uvedená v jeho
obchodnej adrese? Áno/Nie
20. Ako sa podľa vás bude tomuto obchodnému partnerovi platiť? V hotovosti, ACH, elektronickým prevodom,
výmenou, inak
21. Ako ste sa o tomto obchodnom partnerovi dozvedeli alebo ako ste ho našli? ____________________________
____________________________________________________________________________________________
Uveďte všetky ostatné podrobnosti, ktoré by podľa vás mohli byť relevantné, alebo ktoré by sme mali o tomto obchodnom
partnerovi vedieť:
_______________________________________________________________________________________________
Meno a e-mail obchodného sponzora spoločnosti Regal: __________________________________________________
Dátum odoslania: RRRR-MM-DD Meno a e-mail ďalšieho zamestnanca Regal: ________________________________

Vyplňte a kontaktujte:
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: 2RegalBeloit.com
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