
Các cộng đồng của chúng ta mạnh 
mẽ hơn khi các doanh nghiệp nhỏ 
phát triển mạnh.
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Quý vị muốn vay bao nhiêu?
Có các khoản vay dành cho quý vị với số tiền là 150.000 đô la hoặc lên đến 100% doanh thu 
(đối với doanh nghiệp vì lợi nhuận) hoặc chi phí (đối với tổ chức phi lợi nhuận) trong bất kỳ 
khoảng thời gian sáu tháng nào của năm 2019 hoặc 2020. 

VUI LÒNG ĐỌC CÁC TIÊU ĐỀ PHỤ NÀY – CHÚNG CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG.

Vui lòng không yêu cầu nhiều hơn 150.000 đô la.

Hướng dẫn đăng ký trước 

  

  

Khi nào quý vị cần tài trợ?
Vui lòng cho chúng tôi biết mức độ cấp bách trong yêu cầu của quý vị.

Hôm nay

Trong hai tuần tới

Trong vòng 1-2 tháng

Tôi đang nghiên cứu

  

Hãy cho chúng tôi biết một chút về doanh nghiệp của quý vị.

Tên doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân
LLC
Hợp doanh
Tổ chức phi lợi nhuận
Khác
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Hãy cho chúng tôi biết một chút về doanh nghiệp của quý vị.  (tiếp tục...)

Ngành kinh doanh

Chỗ ở và Dịch vụ ăn uống
Nông nghiệp
Dịch vụ kinh doanh
Xây dựng
Nha sĩ/Bác sĩ
Dịch vụ giáo dục
Tài chính và Bảo hiểm
Trạm xăng và Cửa hàng tiện lợi
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và Hỗ trợ xã hội
Khách sạn
Công nghệ thông tin
Nhà cho thuê

Sản xuất
Khai thác mỏ
Các dịch vụ chuyên nghiệp
Bất động sản
Nhà hàng
Bán lẻ
Vận chuyển và Kho bãi
Tiện ích
Quản lý chất thải
Thương mại bán sỉ
Khác

Thời gian tham gia kinh doanh

Khởi nghiệp
Dưới 1 năm
1 – 2 năm
2 – 3 năm
Trên 3 năm

  

Doanh nghiệp của quý vị đặt ở đâu? 
Để đủ điều kiện, văn phòng chính hoặc trụ sở chính của doanh nghiệp phải được đặt tại 
Tiểu bang Washington.

Địa chỉ doanh nghiệp

Dòng 2 của địa chỉ doanh nghiệp

Thành phố

Tiểu bang

Mã Zip
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Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị theo cách nào?

Tên

Họ

Email

Điện thoại

Quý vị muốn được liên hệ như thế nào?

Email 
Điện thoại

Quý vị muốn được liên hệ vào thời gian nào?

Buổi sáng 
Buổi chiều 
Buổi tối

  
Tổng doanh thu năm ngoái của quý vị là bao nhiêu?

Đơn đăng ký trực tuyến phải được hoàn thành và nộp bởi chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền sở hữu 
lớn nhất.  Bất kỳ chủ sở hữu nào có trên 20% quyền sở hữu đều sẽ được yêu cầu chứng thực thông tin.

Dưới 100.000 đô la

100.000 – 250.000 đô la

250.000 – 500.000 đô la

500.000 – 1 triệu đô la

1 triệu - 5 triệu đô la

Trên 5 triệu đô la

Người nộp đơn phải có tổng doanh thu hằng năm thực có dưới 3 triệu đô la mỗi năm. 

  
Quý vị có kiếm được lợi nhuận trong năm 2019 không?

Có

Không
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Lợi nhuận ròng hằng năm của quý vị trong năm ngoái là bao nhiêu?

  

Tôi cần thêm một vài thông tin chi tiết về doanh nghiệp của quý vị.

Hãy nhập lợi nhuận ròng hằng năm và chọn tiếp tục.

Người nộp đơn phải sử dụng 50 nhân viên tương đương toàn thời gian (FTE) trở xuống.

Số lượng nhân viên toàn thời gian

Phá sản trước đây

Không bị phá sản trước đây
1 lần phá sản trước
2 hoặc nhiều lần phá sản trước đó

Quý vị có tài sản thế chấp để hỗ trợ khoản vay không?

Bất động sản thương mại

Bất động sản nhà ở

Hàng tồn kho

Các khoản phải thu

Tiền mặt

Tài khoản đầu tư

Thiết bị/Máy móc mới

Nội thất và Đồ đạc

Xe

Thiết bị/Máy móc đã sử dụng

Bãi đất trống

Cải tạo tài sản đi thuê

Khác

Không có tài sản gì

Không cần tài sản thế chấp cụ thể để đủ điều kiện (ví dụ: quý vị không cần phải có bất kỳ bất động sản 
hoặc thiết bị cụ thể nào). Xin lưu ý rằng người cho vay của quý vị có thể đệ trình một khoản thế chấp 
chung đầu tiên hoặc thứ hai đối với tài sản kinh doanh do người cho vay cộng đồng đệ trình và bất 
kỳ chủ sở hữu nào có trên 20% quyền sở hữu đều phải ký một bảo lãnh cá nhân.

Quý vị dự kiến sẽ đạt được bao nhiêu doanh thu trong năm nay?

Tổng thu nhập kinh doanh dự kiến của quý vị.

Dưới 100.000 đô la

100.000 – 250.000 đô la

250.000 – 500.000 đô la

500.000 – 1 triệu đô la

1 triệu - 5 triệu đô la

Trên 5 triệu đô la
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Quý vị có kế hoạch kinh doanh không?

  

Doanh nghiệp của quý vị có thuộc sở hữu của phụ nữ, người da màu,  
cựu chiến binh và/hoặc người được xác định là LGBTQ không?

Một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh sẽ bao gồm các kế hoạch tài chính, phân tích thị trường và tổng 
quan về doanh nghiệp của quý vị. 

Việc cung cấp thông tin này là hoàn toàn tự nguyện. Quý vị không bắt buộc phải cung cấp thông tin này 
để được xem xét cho vay. 

Có

Không

Doanh nghiệp của quý vị có thuộc sở hữu của phụ nữ, người da màu,  
cựu chiến binh và/hoặc người được xác định là LGBTQ không?

Phụ nữ

Cựu chiến binh

LGBTQ

Người da đen/Người Mỹ gốc Phi

Người Châu Á

Người Latinh

Người Mỹ bản xứ

Thổ dân Alaska

Người Hawaii bản địa

Người dân Đảo Thái Bình Dương

Người đa chủng tộc

Khác

Việc cung cấp thông tin này là hoàn toàn tự nguyện.  Quý vị không bắt buộc phải cung cấp thông tin này để 
được xem xét cho vay.  Nếu quý vị muốn cung cấp thông tin này, vui lòng đánh dấu vào từng mục phù hợp 
với quý vị. Nếu quý vị không muốn cung cấp thông tin này, vui lòng không đánh dấu bất kỳ mục nào.

Có

Không

Điểm tín dụng cá nhân của quý vị là gì?

Chủ doanh nghiệp xin vay có thể bị kiểm tra tín dụng.

Không yêu cầu điểm tín dụng tối thiểu trong chương trình này. Mỗi người cho vay cộng đồng 
có thể đặt điểm tín dụng riêng cho các đơn xin vay mà họ xét duyệt.

Trên 700

660 – 699

640 – 659

620 – 639

580 – 619

Dưới 580


