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Ένα δάνειο Start Up Loan είναι ένα προσωπικό δάνειο
για άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν
μια επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου
Βασιλείου, μέσω του προγράμματος Start Up Loans.
Το δάνειο είναι ακάλυπτο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε
να δανειστείτε χωρίς να πρέπει να παρέχετε
περιουσιακά στοιχεία ή εγγυητές ως εγγύηση ότι θα
αποπληρώσετε τα χρήματα. Ένα περιουσιακό στοιχείο
μπορεί να είναι ιδιοκτησία, ενώ ο εγγυητής είναι
κάποιος που συμφωνεί να καλύψει την πληρωμή των
δόσεων του δανείου εάν δεν μπορείτε να τις
καταβάλετε οι ίδιοι.
Εάν έχετε ήδη μια επιχείρηση και έχει έναν αριθμό
κατόχων ή συνεργατών, ο καθένας από εσάς μπορεί να
υποβάλει αίτηση για έως και 25.000 £. Συνολικά,
μπορείτε να δανειστείτε έως και 100.000 £.

Основна информация
• Δανεισμός μεταξύ 500 και 25.000 £
• Σταθερό επιτόκιο 6% ετησίως (ανά έτος)
• Περίοδος αποπληρωμής δανείου: 1-5 έτη
• Δεν υπάρχουν χρεώσεις αίτησης ή ρύθμισης του
δανείου
• Δωρεάν υποστήριξη με την αίτησή σας
• Δωρεάν υποστήριξη και καθοδήγηση αφού λάβετε
τα χρήματα
• Δωρεάν πρότυπα (συμπεριλαμβανομένου ενός
επιχειρηματικού σχεδίου και πρόβλεψης ταμειακών
ροών) και οδηγοί πληροφοριών

Εάν δεχτούμε την αίτησή σας για δάνειο Start Up Loan,
δεν θα λάβετε μόνο τα χρήματα, αλλά θα σας
προσφέρουμε επίσης και 12 μήνες δωρεάν
καθοδήγηση για επιχειρήσεις («υποστήριξη μετά τον
δανεισμό»). Αυτό εξηγείται αργότερα στον οδηγό.
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Υπάρχουν τρία βήματα για να υποβάλετε
αίτηση για ένα δάνειο Start Up Loan:
Βήμα 1 - Ελέγχουμε την καταλληλότητά σας και κάνετε
εγγραφή μαζί μας
Πρώτον, σας ζητάμε να ολοκληρώσετε έναν αρχικό
έλεγχο κριτηρίων μέσω του ιστότοπού μας. Αυτό
γίνεται για να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε όλες τις
προϋποθέσεις για ένα δάνειο Start Up Loan. Εάν
πληροίτε τις προϋποθέσεις, σας ζητάμε να εγγραφείτε.
Θα μας δώσετε βασικές πληροφορίες για τον εαυτό
σας, όπως το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Μόλις εγγραφείτε, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ζητά να
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και κωδικό
πρόσβασης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
ηλεκτρονικό μας σύστημα («πύλη πελατών»). Αυτό το
σύστημα είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάτε την
αίτησή σας για δάνειο Start Up Loan.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα κριτήρια για
δάνειο Start Up Loan
Βήμα 2 - Συμπληρώνετε ένα έντυπο αίτησης στη
διαδικτυακή μας πύλη
Το έντυπο αίτησης θέτει μερικές ερωτήσεις σχετικά με
την κατάστασή σας. Θα πρέπει να μας πείτε πόσα
χρήματα θέλετε να δανειστείτε και πώς θα
χρησιμοποιήσετε το δάνειο. Στη συνέχεια, θα
πραγματοποιήσουμε έλεγχο πιστοληπτικής
ικανότητας. Σε αυτό το σημείο εξετάζουμε την
πιστωτική σας αναφορά για να δούμε αν έχετε
χρησιμοποιήσει τρόπους πίστωσης με υπευθυνότητα
στο παρελθόν. Αυτό το κάνουμε ως μέρος της
δέσμευσής μας για την υπεύθυνη χορήγηση δανείων.
Εάν περάσετε τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας,
έχετε 90 ημέρες για να συμπληρώσετε την αίτησή σας.

Ως μέρος αυτού, πρέπει να παρέχετε τα ακόλουθα τρία
έγγραφα.
3 έγγραφα που χρειαζόμαστε από εσάς
Σημαντική σημείωση: Πρέπει να παρέχετε αυτά τα
τρία έγγραφα στα Αγγλικά.Вашият бизнес план
Το επιχειρηματικό σας σχέδιο
Αυτό ορίζει τους στόχους της επιχείρησής σας και πώς
θα τους πετύχετε με την πάροδο του χρόνου. Εξηγεί
πώς σκοπεύετε να δημιουργήσετε κέρδη, ώστε να
μπορέσει η επιχείρησή σας να συνεχίσει να
δραστηριοποιείται στο μέλλον. Συχνά περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με τους στόχους σας, τα σχέδια
μάρκετινγκ και πωλήσεων και τις οικονομικές
προβλέψεις.

Αυτό δείχνει το μηνιαίο εισόδημά σας (για παράδειγμα,
από τον μισθό ή τις πληρωμές επιδομάτων), μείον όλα
τα κόστη και τα έξοδα που θα πληρώνετε κατά τον ίδιο
μήνα (όπως το ενοίκιο, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας
και είδη σουπερμάρκετ). Είναι ο προσωπικός σας
προϋπολογισμός και όχι ο προϋπολογισμός της
επιχείρησής σας. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον
προϋπολογισμό για να αποφασίσουμε εάν μπορείτε να
ανταπεξέλθετε οικονομικά στις μηνιαίες δόσεις
αποπληρωμής του δανείου. Εάν δεν πιστεύουμε ότι
μπορείτε, δεν θα μπορέσουμε να σας προσφέρουμε
ένα δάνειο Start Up Loan.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους
προϋπολογισμούς προσωπικών εξόδων (στα Αγγλικά)

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα επιχειρηματικά
σχέδια (στα Αγγλικά)

Βήμα 3 - Συγκεντρώνετε τα επιχειρησιακά σας
έγγραφα μαζί με τον σύμβουλο επιχειρήσεών μας

Η πρόβλεψη ταμειακών ροών σας

Όταν υποβάλετε αίτηση για ένα δάνειο Start Up Loan,
σας παράσχουμε έναν από τους συμβούλους
επιχειρήσεών μας. Ο σύμβουλος θα εξετάσει το
επιχειρηματικό σας σχέδιο, την πρόβλεψη ταμειακών
ροών και τον προϋπολογισμό προσωπικών εξόδων
ώστε να βεβαιωθεί ότι περιέχουν όλες τις πληροφορίες
που χρειαζόμαστε. Στη συνέχεια, θα αξιολογήσουμε τα
έγγραφα μαζί με την αίτησή σας. Θα
χρησιμοποιήσουμε το επιχειρηματικό σας σχέδιο και
την πρόβλεψη ταμειακών ροών για να κρίνουμε εάν η
επιχείρησή σας είναι βιώσιμη (ικανή επιτύχει). Θα
χρησιμοποιήσουμε τον προϋπολογισμό προσωπικών
εξόδων σας για να αποφασίσουμε εάν μπορείτε να
ανταπεξέλθετε οικονομικά στο δάνειο. Εάν εγκρίνουμε
την αίτησή σας, θα σας στείλουμε τη σύμβαση του
προσωπικού σας δανείου ηλεκτρονικώς. Θα σας
προσκαλέσουμε επίσης να λάβετε 12 μήνες δωρεάν
καθοδήγηση για επιχειρήσεις («υποστήριξη μετά το
δάνειο») – ανατρέξτε στην ενότητα «Καθοδήγηση για
επιχειρήσεις» παρακάτω.

Αυτό δίνει μια εκτίμηση των χρημάτων που αναμένετε
να κερδίσει και να ξοδέψει η επιχείρησή σας με την
πάροδο του χρόνου. Θα πρέπει να εξηγεί όλους τους
τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση θα έχει
εισοδήματα (για παράδειγμα, από την πώληση των
προϊόντων ή των υπηρεσιών σας) και να κάνει
σύγκριση με τα έξοδα που θα έχει η επιχείρηση (όπως
πληρωμές σε προμηθευτές, ενοίκια για εγκαταστάσεις
και φόρους).
Για ένα δάνειο Start Up Loan, η πρόβλεψη των
ταμειακών ροών σας θα πρέπει να καλύπτει μια
περίοδο 12 μηνών. Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε
εάν τα σχέδιά σας είναι αρκετά ισχυρά ώστε να
διασφαλίσουμε ότι η επιχείρησή σας μπορεί να
συνεχίσει να δραστηριοποιείται με την πάροδο του
χρόνου.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις προβλέψεις
ταμειακών ροών (στα Αγγλικά)
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Ρυθμίζετε τη χρηματοδότηση μέσω εμάς,
δηλαδή μέσω της εταιρείας Start-Up
Loans Company. Συνεργαζόμαστε με τους
συνεργάτες παροχής μας και τους
χρηματοοικονομικούς συνεργάτες μας για
να κάνουμε τη διαδικασία όσο πιο
αποτελεσματική γίνεται.

Εάν εγκρίνουμε την αίτησή σας για δάνειο Start Up
Loan, θα λάβετε τα χρήματα μέσω του συνεργάτη μας
χρηματοδότησης, GC Business Finance (GCBF).
Η GCBF ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικής
Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority - FCA).
Εκτός από τη χορήγηση των χρημάτων σας, η GCBF:
• διαχειρίζεται τη σύμβαση του δανείου σας

Οι συνεργάτες μας παροχής

• συλλέγει τις δόσεις αποπληρωμής

Έχουμε ένα δίκτυο συνεργατών παροχής σε ολόκληρο
το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν υποβάλετε αίτηση για
δάνειο από εμάς, σας παρέχουμε έναν από αυτούς
τους συνεργάτες, συνήθως κάποιον που βρίσκεται
στην περιοχή σας.

• ενεργεί ως η κύρια επαφή για τυχόν θέματα που
σχετίζονται με το δάνειο και τις δόσεις
αποπληρωμής σας

Ο συνεργάτης παροχής θα διαθέσει έναν από τους
επιχειρηματικούς συμβούλους του για να συνεργαστεί
μαζί σας. Ο σύμβουλος θα έχει σημαντική εμπειρία και
θα είναι το βασικό σημείο επαφής σας καθ ‘όλη τη
διαδικασία δανεισμού. Ο σύμβουλος θα:
• σας βοηθήσει να προετοιμάσετε το επιχειρηματικό
σας σχέδιο και τις προβλέψεις ταμειακών ροών
• σας παρέχει συνεχή καθοδήγηση, εάν η αίτησή σας
είναι επιτυχής
Ο συνεργάτης παροχής είναι επίσης υπεύθυνος για την
αξιολόγηση της τελικής αίτησης δανείου σας.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους συνεργάτες
μας παροχής (στα Αγγλικά)
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Ο χρηματοοικονομικός μας συνεργάτης

Η εταιρεία Start-Up Loans - ποιοι είμαστε
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ίδρυσε την
εταιρεία μας το 2012 με στόχο να εκπληρώσει το
πρόγραμμα Start Up Loans.
Ο στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει
δυνατή την ίδρυση μιας επιχείρησης από άτομα που
δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση μέσω
παραδοσιακών παρόχων, όπως οι κοινές τράπεζες.
Η εταιρεία Start-Up Loans είναι μέρος της British
Business Bank, η οποία είναι ένας οργανισμός που
ανήκει στην κυβέρνηση αλλά τελεί υπό ανεξάρτητη
διαχείριση. Ο στόχος της είναι να βελτιώσει τις
χρηματοοικονομικές αγορές για τις μικρές επιχειρήσεις
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Επιχειρηματική καθοδήγηση (υποστήριξη
μετά το δάνειο)

Άλλες χρήσιμες πηγές

Όταν εγκριθείτε για ένα δάνειο Start Up Loan, σας
προσφέρουμε επίσης 12 μήνες δωρεάν επιχειρηματική
καθοδήγηση.

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα
δάνεια Start Up Loans, τη διαδικασία υποβολής
αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και πολλά άλλα.

Οι σύμβουλοί μας είναι έμπειροι επαγγελματίες που
μπορούν να σας καθοδηγήσουν κατά τα πρώτα στάδια
της έναρξης ή ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Μπορείτε
να τους μιλήσετε για οτιδήποτε αναφορικά με την
επιχείρησή σας και μπορούν να παρέχουν συμβουλές,
καθοδήγηση, διαβεβαίωση και πρόσβαση σε
χρήσιμους πόρους και επαφές.

Εργαλείο υπολογισμού αποπληρωμής δανείου (στα
Αγγλικά)

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την καθοδήγησή μας
για επιχειρήσεις (στα Αγγλικά)

British Business Bank | Start Up Loans

Συχνές ερωτήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να υπολογίσετε
το σύνολο και τις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής του
δανείου σας.
Πώς να δημιουργήσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (στα
Αγγλικά)
Μάθετε πώς να γράψετε ένα δυνατό επιχειρηματικό
σχέδιο και ποιες πληροφορίες πρέπει να
συμπεριλάβετε στο σχέδιό σας κατά την υποβολή
αίτησης για ένα δάνειο Start Up Loan.
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British Business Bank plc
Steel City House
West Street
Sheffield S1 2GQ
startuploans.co.uk
Εξυπηρέτηση πελατών: 0344 264 2600
Οι γραμμές είναι ανοιχτές τις καθημερινές από
τις 09:00 έως τις 18:00.
startuploansuk
StartUpLoansUK
Ημερομηνία δημοσίευσης: Νοέμβριος 2020
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