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1. وام استارت آپ 
چیست؟

 لابند هب هک تسا یدارفا یارب یصخش یماو پآ تراتسا ماو
 هجدوب .دنتسه ایناتیرب رد راک و بسک قنور ای و یزادنا هار

 ایناتیرب تلود طسوت پآ تراتسا یاه ماو حرط قیرط زا نآ
.دوش یم نیمأت

 یم امش هک تسانعم نادب نیا .تسا هقیثو نودب ماو نیا
 هک ینیمضت ناونع هب نماض ای ییاراد نیمأت نودب دیناوت

 کی تسا نکمم ییاراد .دیریگب ماو ،داد دیهاوخ سپ ار لوپ
 یم تقفاوم هک تسا یصخش نماض هک یلاح رد ،دشاب کلم

 ار نآ دیناوت یمن ناتدوخ هک یتروص رد ار اه تخادرپزاب دنک
.دهد ماجنا امش یارب ،دینک تخادرپ

 کلام نیدنچ هک دیا هدرک یم هرادا ار یراک و بسک لبق زا رگا
 رثکادح غلبم ات دیناوت یم امش زا کی ره ،تشاد کیرش ای
 رثکادح دیناوت یم مه اب .دینک تساوخرد ار دنوپ 25000

.دیریگب ماو دنوپ 100000

 اهنت هن ،میریذپب ار پآ تراتسا ماو یارب امش تساوخرد رگا
 هرواشم هام 12 امش هب هکلب ،درک دیهاوخ تفایرد ار لوپ

 ینابیتشپ“ ار نیا ام) میهد یم هئارا زین ار تراجت ناگیار
.میهد یم حیضوت امنهار ردً ادعب ار نیا .(میمان یم ”ماو زا سپ

جزئیات کلیدی
	 بین 500 تا 25000 پوند وام بگیرید

	 نرخ سود ثابت ساالنه ٪6 (در سال(

	 وام را در مدت زمان 1 تا 5 سال پس دهید

	 هزینه برای درخواست و تنظیم وام پرداخت نکنید

	 پشتیبانی رایگان با تقاضای شما

	 پس از دریافت پول، پشتیبانی و راهنمایی رایگان دریافت می کنید

	 الگوهای رایگان (شامل طرح تجاری و پیش بینی گردش نقدینگی) و
راهنماهای اطالعاتی
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2.چگونه برای وام 
استارت آپ اقدام کنم؟

برای درخواست وام استارت آپ سه مرحله وجود دارد:

مرحله 1 - ما شرایط شما را بررسی می کنیم و از شما می خواهیم نزد ما 
ثبت نام کنید

ابتدا از شما می خواهیم که بررسی اولیه واجد شرایط بودن را از طریق وب 
سایت ما انجام دهید. این امر برای اطمینان از این است که کلیه شرایط وام 

استارت آپ شامل حال شما می شوند.

اگر واجد شرایط باشید، از شما می خواهیم که ثبت نام کنید. شما به ما 
اطالعات ابتدایی در مورد خود، از جمله نام و اطالعات مربوط به تماس با 

شما را می دهید.

پس از ثبت نام، برای شما ایمیلی ارسال می شود که از شما می خواهد یک 
حساب کاربری و رمز عبور ایجاد کنید تا بتوانید از سیستم آنالین ما استفاده 

کنید (ما این را ”درگاه مشتری“ می نامیم). این سیستم جایی است که شما 
درخواست خود را برای وام استارت آپ آغاز می کنید.

مشاهده موارد بیشتری درباره شرایط وام استارت آپ

مشاهده موارد بیشتری درباره شرایط وام استارت آپ

مرحله 2 - شما یک فرم درخواست را در پورتال آنالین ما تکمیل می کنید
ام هب دیاب .دنک یم حرطم امش تیعضو دروم رد ار یتالاوس تساوخرد مرف 

دیهاوخ هدافتسا ماو زا هنوگچ و دیریگب ضرق دیهاوخ یم لوپ ردقچ هک دییوگب 
.درک

شرازگ ام هک تساجنیا .داد میهاوخ ماجنا ار رابتعا یسررب ،یدعب هلحرم رد 
ًالبق امش ایآ مینیبب ات مینک یم یسررب ار امش رابتعا  لکش هب دوخ رابتعا زا 

دهعت زا یشخب ناونع هب ار راک نیا ام .ریخ ای دیا هدرک هدافتسا یا هنالوئسم 
.میهد یم ماجنا هنالوئسم نداد ماو لابق رد دوخ

90 دوخ تساوخرد لیمکت یارب ،دیراذگب رس تشپ ار یرابتعا یسررب رگا 
ار ریز کردم هس دیاب امش ،راک نیا زا یشخب ناونع هب .دیراد تصرف زور 

.دیهد هئارا

میهاوخ یم امش زا هک یکردم 3

.دیهد هئارا یسیلگنا نابز هب ار کردم هس نیا دیاب امش :مهم هتکن

امش یراجت حرط

هکنیا و دنک یم لابند ار یفده هچ امش راک و بسک هک دنک یم صخشم نیا 
.دیسر دیهاوخ فادها نیا هب نامز لوط رد هنوگچ

دیناوتب ات دیروایب رد لوپ دیهاوخ یم هنوگچ هک دهد یم حیضوت یراجت حرط 
دروم رد یتاعالطا لماش بلغا .دیهد همادا هدنیآ رد ار دوخ راک و بسک 
.تسا یلام یاه ینیب شیپ و شورف و یبایرازاب یاه همانرب ،امش فادها

(یسیلگنا هب) یراجت حرط هرابرد رتشیب دراوم هعلاطم

امش یگنیدقن شدرگ ینیب شیپ

نامز رورم هب امش راک و بسک دیراد راظتنا امش هک تسا یلوپ زا ینیمخت نیا 
.دنک تخادرپ و هدروآرد

تالوصحم شورف لاثم ناونع هب) تراجت هب لوپ دورو یاهشور مامت دیاب نیا 
دننام) امش یتخادرپ یاه هنیزه اب ار دراوم نیا و دهد حیضوت ار (تامدخ ای 

.دنک هسیاقم (تایلام و لحم یارب هراجا ،ناگدننک نیمات هب تخادرپ

ششوپ ار هام 12 دیاب امش یگنیدقن شدرگ ینیب شیپ ،پآ تراتسا ماو یارب 
یوق ردقنآ امش یاه همانرب ایآ هک دروم نیا هک دنک یم کمک ام هب نیا .دهد 

دروایب ماود نامز لوط رد دناوت یم امش راک و بسک میوش نئمطم هک دنتسه 
.مینک کرد ار

(یسیلگنا هب) یگنیدقن شدرگ یاه ینیب شیپ هرابرد رتشیب دراوم هعلاطم

امش یصخش یگدنیاپ هجدوب

کمک ای قوقح زا لاثم ناونع هب) دهد یم ناشن ار امش هناهام دمآرد نیا 
هک ییاه هنیزه و جراخم مامت یاهنم ،(امش هب هدش تخادرپ یتلود یاه هنیزه 

داوم و قرب و بآ ضبق ،هراجا دننام) درک دیهاوخ تخادرپ هام نامه رد 
.تسین امش راک و بسک هجدوب و تسامش یصخش هجدوب نیا .(ییاذغ

ماو هنایهام تخادرپزاب ییاناوت دروم رد یریگ میمصت یارب هجدوب نیا زا ام 
میناوت یمن ،دیرادن ار نآ ناوت امش هک میسرب هجیتن نیا هب رگا .مینک یم هدافتسا 

.مینک هئارا ار پآ تراتسا ماو امش هب

(یسیلگنا هب) یصخش یگدنیاپ هجدوب هرابرد رتشیب دراوم هعلاطم

دینک یم یروآ عمج ار دوخ یراجت دانسا ام یراجت رواشم و امش - 3 هلحرم

 ام ،دینک یم هئارا ار پآ تراتسا ماو تساوخرد امش هک یماگنه
.مینک یم انشآ دوخ یراجت نارواشم زا یکی اب ار امش

 و یگنیدقن شدرگ ینیب شیپ ،راک و بسک حرط رواشم
 نئمطم ات درک دهاوخ یسررب ار امش یصخش یگدنیاپ هجدوب

.دنتسه ام زاین دروم تاعالطا مامت لماش اهنآ هک دوش

 ام .درک میهاوخ یبایزرا امش تساوخرد اب هارمه ار دانسا سپس
 تسا یلمع امش راک و بسک ایآ هکنیا دروم رد تواضق یارب

 ینیب شیپ و یراجت حرط زا ،(دراد ار تیقفوم ییاناوت)
 هجدوب نیا زا ام .درک میهاوخ هدافتسا امش یگنیدقن شدرگ

 ماو هنایهام تخادرپزاب ییاناوت دروم رد یریگ میمصت یارب
.مینک یم هدافتسا

 امش یصخش ماو همان قفاوت ،مینک دییأت ار امش تساوخرد رگا
 توعد امش زا نینچمه ام .درک میهاوخ لاسرا نیالنآ تروص هب ار

 ام هک هچنآ) ناگیار یراجت یامنهار هام 12 هک درک میهاوخ
 هب - دینک تفایرد ار (میمان یم ”ماو زا سپ ینابیتشپ“

.دینک هعجارم ریز رد ”راک و بسک یامنهار“ شخب

2.میں Start Up Loans کے لیے کیسے درخواست دوں؟
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3.چه کسی پول را تأمین 
می کند؟

 تراتسا ماو تکرش ،ام قیرط زا ار هیامرس امش
 هدننک نیمات یاکرش اب ام .دینک یم گنهامه پآ
 راک دنور ات مینک یم راک دوخ یلام یاکرش و

دشاب رثوم نکمم یاج ات

ہمارےشرکای تامین کننده ما

ما شبکه ای از شرکای تامین کننده در سراسر بریتانیا داریم. هنگامی که نزد 
ما درخواست وام می کنید، ما شما را با یکی از این شرکاء در تماس قرار می 

دهیم - معموالً یکی از آنهایی که در منطقه شما مستقر است.

شریک تامین کننده یکی از مشاوران تجاری خود را برای کار با شما 
اختصاص خواهد داد. مشاور تجربه زیادی خواهد داشت و در تمام مراحل 

وام، شخص کلیدی تماس با شما خواهد بود. این شخص:

به شما کمک خواهد کرد طرح کاری و پیش بینی گردش نقدینگی خود را 	 
تهیه کنید

اگر تقاضای شما موفقیت آمیز باشد، راهنمایی مستمر را ارائه خواهد داد	 

شریک تامین کننده همچنین مسئول ارزیابی درخواست نهایی وام شما است

(یسیلگنا هب) ام نیمات یاکرش هرابرد رتشیب دراوم هعلاطم

ام یلام یاکرش
اگر درخواست شما برای وام استارت آپ را تأیید کنیم ، پول را از طریق 

شریک مالی ما، 

GCBF( GC Business Finance) دریافت خواهید کرد.

GCBF توسط سازمان عملکرد مالی تنظیم می شود. عالوه بر تامین وام 
شما، این شرکت:

توافقنامه وام شما را مدیریت می کند	 

بازپرداخت وام را دریافت می کند	 

به عنوان طرف تماس اصلی برای کلیه امور مربوط به وام و بازپرداخت 	 
شما عمل می کند

شرکت وام های استارت آپ - ما که هستیم
 تلود  ینپمک یرامہ ںیم 2012 ےن تموکح یک ےکوی

 ماو حرط ات درک سیسأت 2012 لاس رد ار ام تکرش ایناتیرب
.دهد هئارا ار دوخ پآ تراتسا یاه

 تسا یدارفا یارب راک و بسک تاناکما داجیا حرط نیا زا فده
 دننام یتنس ناگدنهد هئارا قیرط زا هیامرس نیمات یارب هک

.دنراد لکشم رهش زکرم یاه کناب

 ، ایناتیرب یراجت کناب زا یشخب پآ تراتسا یاه ماو تکرش
 کمک نآ فده هک لقتسم تیریدم اب تلود هب قلعتم ینامزاس

 رد کچوک لغاشم دروم رد رتهب درکلمع یارب یلام یاهرازاب هب
.دشاب یم ،تسا ایناتیرب

3.رقم کون فراہم کرتا ہے؟
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4.با دریافت وام چه 
اتفاقی می افتد؟

راهنمایی تجاری (پشتیبانی پس از وام)

هنگامی که وام استارت آپ برای شما تائید شد، ما به شما 12 ماه مشاوره 
رایگان تجاری ارائه خواهیم داد.

مربیان ما متخصصین حرفه ای در زمینه تجارت هستند که می توانند شما را 
در مراحل اولیه شروع یا رشد کسب و کار راهنمایی کنند. شما می توانید در 

مورد هر عمل مرتبط با کسب و کار خود با او صحبت کنید و او می تواند 
مشاوره، راهنمایی، اطمینان خاطر و دسترسی به منابع و ارتباط های مفید را 

به شما ارائه دهد.

مطالعه موارد بیشتر درباره مشاوره تجاری ما (به انگلیسی)

دیگر مفید وسائل 

ئهوکثر پوچهے جانے والے سواالت(ایف اے کیوز)

منابع مفید دیگر

(FAQs) دنوش یم حرطم اررکم هک یتالاوسول

پاسخ به سواالت رایج در مورد وام های استارت آپ، روند درخواست، افراد 
واجد شرایط و موارد دیگر را پیدا کنید.

(یسیلگنا هب) ماو تخادرپزاب هبساحم

از این ابزار برای بررسی میزان بازپرداخت کل و ماهانه وام خود استفاده 
کنید.

نحوه نوشتن طرح تجاری (به انگلیسی)

در این مورد که چه چیزی باعث ایجاد یک طرح تجاری قوی می شود و 
چه اطالعاتی راهنگام درخواست وام استارت آپ باید در برنامه خود 

بگنجانید مطلع شوید.

4.ایک بار مجهے قرض ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟
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2020 ربماون :راشتنا خیرات

 رد دوجوم تاعالطا نتشاد هگن زور هب یارب یا هنالوقعم شالت ام هک یلاح رد .تسا هدش یحارط راک و بسک یزادنا هار دروم رد رتشیب کرد تهج دیدج یاهراک و بسک هب کمک یارب امنهار نیا :تیلوئسم بلس
 یصخش طیارش و دنا هدش هتفرگ رظن رد یمومع یناسر عالطا یارب طقف تاعالطا نیا .دنتسه لماک ای قیقد ،زور هب تاعالطا هک (نیا زا ریغ ای ینمض) مینک یمن تنامض ای نیمضت ،میهد یم ماجنا امنهار

 هدافتسا لباق امش صاخ طیارش رد تاعالطا ایآ هک دینک یسررب دیاب هشیمه امش .دنتسین یا هفرح یاه هرواشم ریاس ای یتایلام ،یلام ،یقوقح یاه هیصوت لماش نینچمه و دنریگ یمن رظن رد ار امش
  یصصخت ای یا هفرح هرواشم زا موزل تروص رد و ،ریخ ای دنتسه

.دینک هدافتسا ینابیتشپ ای

 ،08117656 تبث هرامش ،زلو و ناتسلگنا رد هدش تبث ،تنامض اب دودحم تیلوئسم اب تکرش کی نیا .تسا British Business Bank plc لماک کلمت تحت هعبات تکرش کی پآ تراتسا یاه ماو تکرش
 یم ایناتیرب تلود هب قلعتمً الماک هک تسا هعسوت کناب کی British Business Bank plc .تسا Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ 75-71 یناشن هب هدش تبث رتفد

 رداص (FCA) یلام راتفر نامزاس ای (PRA) یطایتحا میظنت نامزاس طسوت اهنآ زوجم .دننک یمن تیلاعف قیرط نیا زا و دنتسین یکناب تاسسوم نآ هعبات یاه تکرش و Bank Business British plc .دشاب
دینیبب www.british-business-bank.co.uk رد دیناوت یم ار هورگ نیا ینوناق راتخاس لماک رادومن .دنوش یمن تراظن اهنآ طسوت و هدشن
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