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תכנית כנגד התנהלות באופן מושחת  -גלובלית
נספח  ,2טופס קבלה ראשונית

תאגיד
הפרקליט הכללי השותף - Associate General Counsel/ציות
בעלי המדיניות:
-17יוני2015-
חדש ,מחליף את דוח עובד Regal
היסטוריית הגהה:
על הספונסר העסקי של  REGALלהשלים טופס זה ולהחזירו למשרד שלך לאתיקה וציות בכתובת הדוא"ל integrity@regalbeloit.com
מי
 .1שם השותף העסקי ____________________________________________________________________________
 .2קוד זיהוי מקור השותף (לקוח) (מהכלי  Global Trade toolאו _________________________________________)Oracle
(יש לבחור תשובה אחת)
 .3האם השותף העסקי BP/הוא חברה או אדם?
 .4האם השותף העסקי הוא מפיץ ,נציג מכירות ,רואה-חשבון ,סוכן נסיעות ,פרקליט ,ברוקר ,יועץ ,מוכר ,או סוג שותף עסקי אחר?
(יש לבחור תשובה אחת)
 .5מהו שם האדם (של השותף העסקי) שיהיה אחראי באופן עיקרי על מערכת היחסים של  Regalעם השותף העסקי?
_____________________________________________________________________________________________
 .6מהו תאריך הלידה ומהי אזרחות האדם דנן? ________________________שששש-חח-יי
 .7האם מי מבעלי המניות ,העובדים ,המנהלים או הבעלים של השותף העסקי קשור לעובד של  - Regalבקשר-דם או חברות?
כ/ל (יש לבחור בתשובה אחת)
 .8האם מי מבעלי המניות ,העובדים ,המנהלים או הבעלים של השותף העסקי קשור לממשלה ,לעובד ממשלתי ,לעובד בעסק
בבעלות ממשלתית או לפקיד ציבורי? כ/ל/לא שאלתי (יש לבחור בתשובה אחת)
מה
 .9נא לתאר את טבע העסקים של השותף העסקי__________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________________________
 .10איזה שירותים או מוצרים השותף העסקי יספק ל Regal-או ימכור עבורם? (יש למנות באופן כללי את סוגי המוצרים והשירותים;
לדוגמה מיקרו מנועים ,מפוחים ,מערכות הילוכים ,הנעים או שירותי ניווט)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 .11כמה זמן השותף העסקי היה פעיל מבחינה עסקית בכל הקשור למוצרים ולשירותים ספציפיים אלו? פחות משנה  1-3 ,1שנים,
 4-9שנים 10-14 ,שנים 15 ,שנה או יותר (יש לבחור בתשובה אחת)
 .12האם יש לשותף העסקי צורך ליצור גוף חדש כדי לעבוד עם  ?Regalכ/ל/אולי (יש לבחור בתשובה אחת)
 .13האם יידרש מהשותף העסקי לדבר עם ,למכור או אחרת להתנהל מול עובדי ממשלה מקומיים ,עירוניים ,של המדינה או הארץ או מול
עובדים של חברות בבעלות המדינה במהלך ביצוע תפקידו עבור  ?Regalכ/ל (יש לבחור בתשובה אחת) אם כן ,נא להסביר _______
_____________________________________________________________________________________________
איפה
 .14כתובת העסק :יש לכלול את הרחוב ,העיר ,המדינה ,הארץ ,המיקוד ומספר טלפון ליצירת קשר
 .15האם כתובת זו של העסק היא המדינה היחידה שבה מצפים משותף זה לספק מוצרים או שירותים? כ/ל אם לא ,יש למנות את
הארצות האחרות שבהן יתכן לדעתך ששותף עסקי זה יפעל למען או מטעם :Regal
_____________________________________________________________________________________________
 .16מהי כתובת האינטרנט של השותף העסקי? ____________________________________________________________
מתי ולמה
 .17מהי מסגרת הזמן להתחלה בעבודה עם השותף העסקי? עכשיו ,תוך חודש  1 ,1עוד חודש ( +יש לבחור בתשובה אחת)
 .18נא להסביר למה ברצונך לעבוד ולהפעיל שותף עסקי זה לספק את המוצרים או לבצע את השירותים המתוארים______________ .
_____________________________________________________________________________________________
איך
 .19האם השותף העסקי יקבל תשלום קרוב לוודאי באותה הארץ שבה רשומה כתובת העסק לעיל? כ/ל
 .20איך לדעתך שותף עסקי זה יקבל תשלום? מזומן  ,ACHהעברה בנקאית ,סחר חליפין ,אחר
 .21איך מצאת או זיהית שותף עסקי זה? ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

יש לספק כל פרטים אחרים שהם שלדעתך עשויים להיות רלוונטיים או שעלינו לדעת אודות שותף עסקי זה:
______________________________________________________________________________________________
שם ודוא"ל ספונסר עסקי של _______________________________________________________________________ :Regal
נשלח בתאריך :שששש-חח-יי שם עובד  Regalודוא"ל נוסף_______________________________________________________ :
דף  1מתוך 1
מסמך זה מבוקר והוא שוחרר אלקטרונית .כדי לוודא הסתמכות על המידע והדרישות העדכניים ביותר ,יש להשתמש בגירסה האלקטרונית אלא אם התקבלה הנחיה אחרת
על ידי המשרד לאתיקה וציות.

