
ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦੇ ਹਨ।
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ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ $੧੫੦੦੦੦ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ੧੦੦% ਜਾਂ ਖਰਚੇ (ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿ ਸੰਸਥਾ 
(ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿੱਟ) ਲਈ) ੨੦੧੯ ਜਾਂ ੨੦੨੦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੇ-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬ-ਹੈੱਡਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ $੧੫੦੦੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰਯੋ 

Pre-Application Guide 

  

  

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਅੱਜ

ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ

੧-੨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 

  

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ  

ਇਕ ਜਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ( ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰੀਟੋਰਸ਼ੀਪ ) 
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ( ਐੱਲ ਐੱਲ ਸੀ) 
ਨਿਗਮ (ਕੌਰ੍ਪਰੇਸ਼ਨ) 
ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ (ਨਨ ਪ੍ਰੋਫਿੱਟ) 
ਕੁਝ ਹੋਰ
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ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। (ਜਾਰੀ...)

ਵਪਾਰ ਉਦਯੋਗ

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ
ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਸਾਰੀ
ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ/ਡਾਕਟਰ
ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ
ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਹੋਟਲ
ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਨਿਰਮਾਣ
ਮਾਈਨਿੰਗ
ਪੇਸ਼ ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ
ਭੋਜਨਾਲਾ
ਪ੍ਰਚੂਨ
ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ
ਸਹੂਲਤ
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਥੋਕ ਵਪਾਰ
ਕੁਝ ਹੋਰ

ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ  ਤੋ ਂ  ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ 

ਸ਼ ੁਰੂ ਕਰਣਾ
੧ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ
੧ - ੨ ਸਾਲ 
੨- ੩ ਸਾਲ 
੩ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 

  

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ?
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁ ੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸ਼ਿ ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤਾ ਲਾਈਨ ੨

ਸ਼ਹਿਰ

ਰਾਜ 

ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ
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ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਪਹਿਲਾ ਨਾਂਮ

ਗੋਤ ( ਆਖਰੀ ਨਾਂਮ) 

ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

ਈਮੇਲ ਤੇ
ਫੋਨ ਤੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂ ੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ?

ਸਵੇਰ ਨੂ ੰ
ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮ ਨੂ ੰ 

  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ?

ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ੨੦% ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

$੧੦੦੦੦੦ਤੋਂ ਘੱਟ

$੧੦੦੦੦੦ –$੨੫੦੦੦੦

$੨੫੦੦੦੦–$੫੦੦੦੦੦

$੫੦੦੦੦੦– $੧ ਮਿਲੀਅਨ 

$੧ ਮਿਲੀਅਨ – $੫ ਮਿਲੀਅਨ 

$੫ ਮਿਲੀਅਨ (੫੦ ਲੱਖ) ਤੋ ਂ ਵੱਧ

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $੩ ਮਿਲੀਅਨ (੩੦ ਲੱਖ) ਤੋ ਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ੨੦੧੯ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ?

ਹਾਂ 

ਨਹੀਂ
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ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਸੀ?

  

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਸ਼ੁ ੱਧ ਲਾਭ ਲਿਖੋ

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ੫੦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੁ ੱਲ-ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ (FTE) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੁ ੱਲ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ

ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਹੀਂ
੧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ
੨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ?

ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ

ਅਕਾਊਂਟਸ ਰੀਸੀਵੇਬਲ

ਨਕਦ

ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤੇ

ਨਵਾਂ ਉਪਕਰਨ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ

ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ

ਵਾਹਨ

ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਨ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ

ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸੁਧਾਰ

ਕੁਝ ਹੋਰ

ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ( ਤੁਹਾਨੂ ੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ
ਹੈ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕੇਟ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ . 
੨੦% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਨਗੇ ।

ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਤੁਹਾਡੀ ਕੁ ੱਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ।

$੧੦੦੦੦੦ਤੋਂ ਘੱਟ

$੧੦੦੦੦੦ – $੨੫੦੦੦੦

$੨੫੦੦੦੦ – $੫੦੦੦੦੦

$੫੦੦੦੦੦ – $੧੦ ਮਿਲੀਅਨ

$੧ ਮਿਲੀਅਨ – $੫ ਮਿਲੀਅਨ 

$੫ ਮਿਲੀਅਨ (੫੦ ਲੱਖ ਤੋ ਂ ਵੱਧ) 
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ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

  

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਔਰਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਾਂ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ (LGBTQ) ਪਛਾਣ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ?

ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਵੇਗੀ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹਾਂ 

ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਔਰਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਾਂ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ (LGBTQ) ਪਛਾਣ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ?

ਔਰਤਾਂ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਪਾਹੀ

ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ

ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕਨ

ਏਸ਼ੀਆਈ

ਲੈਟਿਨਕਸ

ਅਮਰੀਕੀ

ਅਲਾਸਕਨ

ਹਵਾਈਅਨ

ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਨਡਰ

ਮਿਕਸਡ ਰੇਸ 

ਕੁਝ ਹੋਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁ ੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਹਾਂ 

ਨਹੀਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 
ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

੭੦੦+

੬੬੦ – ੬੯੯

੬੪੦– ੬੫੯

੬੨੦ – ੬੩੯

੫੮੦ – ੬੧੯

੫੮੦ ਤੋਂ ਘੱਟ


