
ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ?
ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਦ ੇਕਰਕ ੇਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ 

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿ ਸੰਸਥਾ (ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿੱਟ) ਲਈ 

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ 

ਹੋਣ ਲਈ,ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿ ਸੰਸਥਾ (ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿੱਟ) ਲਈ ੫੦ ਜਾ ਂਘੱਟ ਫੁੱਲ-

ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ $੩ ਮਿਲੀਅਨ 

(੩੦ ਲੱਖ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਦ ੇਕਰਕ ੇਸਿੱਧੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਘਨ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PPP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-
੧੯ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਇੱਕ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੈਡਰਲ 

ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PPP) ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ SBA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀ ਂ
ਹੈ। ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂ ੰ੫ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 

ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਕੀ ਮੈ ਂਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂ
ਜੇਕਰ ਮੈਨੂ ੰਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-੧੯  ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ?
ਹਾਂਜੀ । ਫੰਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿ ਸੰਸਥਾ 
(ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿੱਟ) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜ ੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਓਹ ਫੰਡ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਲ 

ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ । 

ਮੈ ਂਲੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਲੋਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਤਨਖਾਹ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਮਾਰਤ ਸੁਧਾਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ। ਜਦੋ ਂਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗ ੇਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂ ੰਇਹ 

ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇ ਂਕਰੋਗ ੇ। 
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ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?
ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 



ਸਥਾਨਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹਨ? 
ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਨੂ ੰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ 

ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ . ੪੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ, ਇਹਨਾ ਂਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂ
(CDFIs) ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿਆ ਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂ ੰਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂ ੰਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈ ਂਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂ?
ਜਦੋ ਂਤੁਸੀਂ SmallBusinessFlexFund.org ‘ਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇੱਕ  ਸਥਾਨਕ  ਕਮਿਊਨਿਟੀ-
ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਵੋਗੇ, ਜ ੋਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 
ਸੇਵਾਵਾ ਂਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ । 

 

ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?
੬੦-ਮਹੀਨ ੇਦੀ ਮਿਆਦ 

 ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਲਈ: ੪.੦੦% ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ
 ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿ ਸੰਸਥਾ (ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿੱਟ) ਲਈ: ੩.੦੦% ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ

ਕੀ ਮੈਨੂ ੰਜਮਾਂਦਰ ੂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸ ੇਖਾਸ ਜਮਾਂਦਰ ੂਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ-ਤੁਹਾਨੂ ੰਕਿਸ ੇਖਾਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾ ਂਸਾਜ਼-

ਸਾਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਲੈਨਕੇਟ ਜਾ ਂਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ 
ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾ ਂਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜ ੋ

ਕਿਸ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ੨੦% ਜਾ ਂਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂ ੰਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈ ਂਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਾ ਂ? 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇ

ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੋਣਗੇ । ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰੋਲਿੰਗ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ 
ਕਰਜ਼ੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮੀਖਿਆ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹਨ ,ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜ ੋਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਧਾਰ 

ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾ ਂਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀ ਂਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ 

ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂ ੰਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ? 
ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਂਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਲੋਨ ਮਾਫ਼ਯੋਗ ਹੈ?
ਇਹ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਫੈਡਰਲ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PPP) ਜਾ ਂਕਿਸ ੇਹੋਰ SBA ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 

ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗ ੇਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 

ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ - 3% ਅਤੇ 4% ਦ ੇ60-ਮਹੀਨ ੇਦੀ ਮਿਆਦ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ । 
 
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇ ਂਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂ ੰਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦ ੇਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ , ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਅਤੇ ਡਿਫੌਲਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂ ੰਸਮਝਦੇ ਹੋ
 

ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ?
ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ ੋਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ : 

ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? 
SmallBusinessFlexFund.org ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ 

ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ 

ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੈਂਕਾਂ

ਡੇਅ ਲੋਨ ਸਟੋਰ 

ਫੇਅਰ ਦੁਕਾਨ

ਜੋਤਿਸ਼, ਹਥ ਪੜ੍ਹਨਾ 

ਬਾਲਗ ਕਿਤਾਬਾ ਂਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਟ੍ਰਿਪ 

ਕਲੱਬ 

ਟ੍ਰੈਕ ਵੈਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਫਰਮਾਂ ਜ ੋਸੰਘੀ 

ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 

ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ 

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾ ਂਰਿਸੀਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ



ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ,ੋ ਅੱਜ ਹੀ!
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ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? 
ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂ ੰਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂ ੰਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:
 ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ,ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ   
 ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ
 ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 
 ੨੦% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਨਾਮ, ਪਤਾ, SSN, EIN  

 ਜਾ ਂITIN, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ,

 ਈਮੇਲ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਲਕੀਅਤ, ਅਤੇ ਫੋਟੋ ID
 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ) 
 ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਸੰਸਥਾ  ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ
 ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿ ਸੰਸਥਾ (ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿੱਟ) ਦ ੇਕਾਨੂੰਨੀ ਗਠਨ ਦਾ ਸਬੂਤ   

 (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਿਗਮ ਦ ੇਲੇਖ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾ)ਂ
 ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ (ਕੇਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਲਈ)

 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਮੇ ਂਜਾ ਂਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ   

 ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ੇਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 
ਅੰਤਮ ਰੂਪ । 


