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1. Ce este 
împrumutul Start 
Up?

Un împrumut Start Up este un împrumut personal 
pentru persoanele care doresc să înceapă sau să 
dezvolte o afacere în Regatul Unit. Acesta este finanțat 
de guvernul britanic, prin intermediul programului de 
Împrumuturi Start Up.

Împrumutul este negarantat. Acest lucru înseamnă că 
puteți împrumuta fără a fi nevoie să furnizați active sau 
giranți ca garanție că veți rambursa banii. Un activ ar 
putea fi o proprietate, în timp ce un girant este cineva 
care acceptă să acopere rambursările dacă nu le puteți 
face singuri.

Dacă aveți deja o afacere și are un număr de proprietari 
sau parteneri, fiecare dintre dumneavoastră poate 
solicita până la 25.000 de lire sterline. Împreună, puteți 
împrumuta până la 100.000 lire sterline.

Dacă acceptăm cererea dumneavoastră pentru un 
împrumut Start Up, nu veți primi doar banii, dar vă vom 
oferi 12 luni de îndrumare gratuită în afaceri (numim 
acest „sprijin după acordarea împrumutului”). Vom 
explica acest lucru mai târziu în ghidul nostru.

Detalii cheie

• Împrumutați între 500 și 25.000 de lire sterline

• Rata fixă a dobânzii de 6% pe an 

• Rambursați împrumutul pe un termen de 1 până la 5 
ani

• Fără comisioane pentru solicitarea sau stabilirea 
împrumutului

• Asistență gratuită pentru solicitarea dumneavoastră

• Asistență gratuită și îndrumare după ce ați primit 
banii

• Șabloane gratuite (inclusiv un plan de afaceri și 
previziunile fluxului de numerar) și ghiduri de 
informații

1. Ce este împrumutul Start Up?
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2. Cum pot 
solicita un 
Împrumut Start 
Up?

Există trei pași pentru a solicita un Împrumut 
Start Up:

Pasul 1 - Vom verifica eligibilitatea dumneavoastră și 
vă înregistrăm la noi
În primul rând, vă rugăm să completați o verificare 
inițială de eligibilitate prin intermediul paginii noastre de 
web. Aceasta este pentru a vă asigura că îndepliniți 
toate condițiile pentru un Împrumut Start Up.

Dacă sunteți eligibil, vă rugăm să vă înregistrați. Ne veți 
oferi informații de bază despre dumneavoastră, cum ar 
fi numele dumneavoastră și detaliile de contact.

Odată ce sunteți înregistrat, vă vom trimite un e-mail 
prin care vă solicităm să creați un cont și o parolă, 
astfel încât să puteți utiliza sistemul nostru online 
(numim acesta un „portal pentru clienți”). Acest sistem 
este locul în care începeți solicitarea pentru un 
Împrumut Start Up.

Citiți mai multe despre eligibilitatea pentru un 
Împrumut Start Up

Pasul 2 - Completați un formular de solicitare pe 
portalul nostru online
Formularul de solicitare adresează câteva întrebări 
despre circumstanțele dumneavoastră. Va trebui să ne 
spuneți câți bani doriți să împrumutați și cum veți utiliza 
împrumutul.

Apoi, vom efectua o verificare de credit. Aici analizăm 
raportul dumneavoastră de credit pentru a vedea dacă 
ați utilizat creditul în mod responsabil în trecut. Facem 
acest lucru ca parte a propriului nostru angajament 
pentru împrumuturi responsabile.

Dacă treceți verificarea creditului, aveți la dispoziție 90 
de zile pentru a vă completa cererea. Ca parte a 
acestui lucru, trebuie să furnizați următoarele trei 
documente.

3 documente de care avem nevoie
Notă importantă: Trebuie să furnizați aceste trei 
documente în limba engleză.

Planul dumneavoastră de afaceri

Aceasta stabilește care sunt scopurile afacerii 
dumneavoastră și cum veți atinge aceste obiective în 
timp.

Acesta explică modul în care intenționați să faceți 
profit, astfel încât să vă puteți menține afacerea în 
funcțiune în viitor. De multe ori include informații 
despre obiectivele dumneavoastră, planurile de 
marketing și vânzări și previziunile financiare.

Citiți mai multe despre planurile de afaceri (în engleză)

Previziunea fluxului de numerar

Aceasta oferă o estimare a încasărilor pe care vă 
așteptați ca afacerea dumneavoastră să le genereze și 
să se acumuleze în timp.

Ar trebui să explice toate modurile în care veți încasa 
bani în afaceri (de exemplu, din vânzarea produselor 
sau serviciilor dumneavoastră) și să le comparați cu 
cheltuielile pe care va trebui să le efectuați (cum ar fi 
plățile către furnizori, chiria pentru spații și impozite).

Pentru un Împrumut Start Up, previziunea fluxului de 
număr va trebui să acopere o perioadă de 12 luni. Acest 
lucru ne ajută să înțelegem dacă planurile 
dumneavoastră sunt suficient de stabile pentru a ne 
asigura că afacerea dumneavoastră poate continua să 
funcționeze în timp.

Citiți mai multe despre previziunile de flux de numerar 
(în engleză)

Bugetul personal de subzistență

Aceasta vă arată venitul lunar (de exemplu, din salariul 
sau plățile dumneavoastră de beneficii), minus toate 
costurile și cheltuielile pe care le-ați plăti în aceeași 
lună (cum ar fi chiria, facturile la utilități și alimente). 
Este bugetul dumneavoastră personal, nu bugetul 
companiei dumneavoastră.

Folosim acest buget pentru a decide dacă vă puteți 
permite rambursările lunare ale împrumutului. Dacă nu 
credem că puteți, nu vă vom putea oferi un Împrumut 
Start Up.

Citiți mai multe despre bugetul personal de subzistență 
(în engleză)

Pasul 3 - Dumneavoastră și consilierul nostru în 
afaceri ați pus la punct documentele dumneavoastră 
comerciale
Când solicitați un Împrumut Start Up, vă asociem cu 
unul dintre consilierii noștri de afaceri.

Consilierul va analiza planul dumneavoastră de afaceri, 
previziunile fluxului de numerar și bugetul personal de 
subzistență pentru a se asigura că acestea conțin toate 
informațiile de care avem nevoie.

Apoi vom evalua documentele alături de cererea 
dumneavoastră. Vom folosi planul dumneavoastră de 
afaceri și previziunile fluxului de numerar pentru a 
stabili dacă afacerea dumneavoastră este viabilă 
(capabilă să aibă succes). Vom folosi bugetul personal 
de subzistență pentru a decide dacă vă puteți permite 
împrumutul.

Dacă aprobăm cererea dumneavoastră, vă vom trimite 
online contractul de împrumut personal. De asemenea, 
vă vom invita să acceptați 12 luni de îndrumare gratuită 
pentru afaceri (ceea ce numim „asistență după 
aprobarea împrumutului”) - consultați secțiunea „ 
Îndrumare pentru afaceri” de mai jos.

2. Cum pot solicita un Împrumut Start Up?
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3. Cine furnizează 
banii?

Aranjați finanțarea prin intermediul nostru, 
Companie de Împrumuturi Start-Up. 
Colaborăm cu Partenerii noștri de Livrare 
și cu partenerii financiari pentru a face 
procesul cât mai eficient posibil.

Partenerii noștri de Livrare

Avem o rețea de Parteneri de Livrare în Regatul Unit. 
Când solicitați un împrumut la noi, vă asociem cu unul 
dintre acești parteneri - de obicei unul care are sediul 
în zona dumneavoastră.

Partenerul de Livrare va aloca unul dintre consilierii lor 
de afaceri să lucreze cu dumneavoastră. Consilierul va 
avea multă experiență și va fi punctul dumneavoastră 
de contact cheie pe tot parcursul procesului de 
acordare a împrumutului. Ei:

• vă vor ajuta să vă pregătiți planul de afaceri și 
previziunile fluxului de numerar

• vă vor oferi servicii de îndrumare continuă, dacă 
solicitarea dumneavoastră are succes

Partenerul de Livrare este, de asemenea, responsabil 
pentru evaluarea solicitării dumneavoastră finale de 
împrumut.

Citiți mai multe despre partenerii de livrare (în engleză)

Partenerii noștri financiari

Dacă aprobăm solicitarea dumneavoastră pentru un 
Împrumut Start Up, veți primi banii prin intermediul 
partenerului nostru financiar, GC Business Finance 
(GCBF).

GCBF este reglementat de Autoritatea pentru 
Conduită Financiară. Pe lângă emiterea de fonduri, 
aceasta:

• gestionează contractul de împrumut

• încasează rambursările

• acționează ca principalul punct de contact pentru 
orice chestiuni legate de împrumutul și rambursările 
dumneavoastră

Compania de Împrumuturi Start-Up - cine 
suntem noi

Guvernul Regatului Unit a înființat compania noastră în 
2012 pentru a furniza programul de Împrumuturi Start 
Up.

Scopul programului este de a face posibilă deținerea 
unei afaceri pentru persoanele care se luptă să strângă 
finanțare prin intermediul furnizorilor tradiționali, cum 
ar fi de la sediul băncilor.

Compania de Împrumuturi Start-Up face parte din 
British Business Bank, o organizație deținută de guvern, 
dar administrată independent, al cărei scop este de a 
face piețele financiare să funcționeze mai bine pentru 
întreprinderile mici din Regatul Unit.

3. Cine furnizează banii?
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4. Ce se întâmplă 
odată ce primesc 
împrumutul?

Îndrumare pentru afaceri (sprijin după 
acordarea împrumutului)

Dacă acceptăm cererea dumneavoastră pentru un 
Împrumut Start Up, vă vom oferi și 12 luni de îndrumare 
gratuită în afaceri.

Mentorii noștri sunt profesioniști cu experiență în 
afaceri care vă pot ghida în primele etape ale începerii 
sau dezvoltării unei afaceri. Puteți vorbi cu ei despre 
orice legătură cu afacerea dumneavoastră și vă pot 
oferi sfaturi, îndrumări, asigurări și acces la resurse și 
contacte utile.

Citiți mai multe despre îndrumări în afaceri (în engleză)

Alte resurse utile

Întrebări frecvente (FAQ)

Găsiți răspunsuri la întrebări obișnuite despre 
Împrumuturi Start Up, procesul de înscriere, cine este 
eligibil și multe altele.

Calculator de rambursare a împrumuturilor (în 
engleză)

Utilizați-l pentru a afla care vor fi rambursările totale și 
lunare ale împrumutului.

Cum se scrie un plan de afaceri (în engleză)

Aflați ce face un plan de afaceri puternic și ce 
informații trebuie să includeți în planul dumneavoastră 
atunci când solicitați un Împrumut Start Up.

4. Ce se întâmplă odată ce primesc împrumutul? 
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Steel City House 
West Street 
Sheffield S1 2GQ
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Servicii clienți: 0344 264 2600 
Liniile sunt deschise în zilele lucrătoare între 
orele 9:00 - 18:00

 startuploansuk 
 StartUpLoansUK

Data publicării: Noiembrie 2020

Notă: Acest ghid este conceput pentru a ajuta noile companii să înțeleagă mai multe despre începerea unei afaceri. Deși depunem eforturi rezonabile pentru a menține 
actualizate informațiile din ghid, nu garantăm (implicit sau altfel) că sunt actuale, exacte sau complete. Informațiile sunt destinate exclusiv informării generale și nu iau în 
considerare situația dumneavoastră personală și nici nu constituie o consiliere juridică, financiară, fiscală sau de altă natură. Trebuie să luați întotdeauna în considerare 
dacă informațiile sunt aplicabile circumstanțelor dumneavoastră speciale și, dacă este cazul, să solicitați sfaturi profesionale sau de specialitate  
sau asistență.

Compania de Împrumuturi Start-Up este o filială deținută în totalitate de British Business Bank plc. Este o societate cu garanție, înregistrată în Anglia și Țara Galilor, cu 
numărul de înregistrare 08117656, cu sediul social la 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londra, Anglia, WC2H 9JQ. British Business Bank plc este o bancă de 
dezvoltare deținută în totalitate de Guvernul Britanic.  British Business Bank plc și filialele sale nu sunt instituții bancare și nu funcționează ca atare. Nu sunt autorizate 
sau reglementate de Autoritatea de Reglementare Prudențială (PRA) sau Autoritatea de Conduită Financiară (FCA). O diagramă completă a structurii juridice pentru 
grup poate fi găsită la www.british-business-bank.co.uk


