
Khoản Vay Bình Ổn COVID-19
Khoản Vay Kinh Doanh COVID-19 là gì?

THÀNH PHỐ TACOMA

Do tác động kinh tế tiêu cực mà COVID-19 và việc đóng cửa bắt
buộc đang gây ra cho các doanh nghiệp nhỏ, Thành Phố Tacoma sẽ
cung cấp các khoản vay nhỏ và không yêu cầu trả nợ trong một
năm. Việc trả nợ sẽ được hoãn trong 12 tháng kể từ khi hoàn thiện
hồ sơ vay. Điều này có nghĩa là, nếu doanh nghiệp của quý vị được
duyệt vay và chúng ta hoàn thiện hồ sơ vay vào tháng 4 năm 2020,
quý vị sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản nào hàng tháng cho
đến tháng 4 năm 2021. Trong thời gian đó, tiền lãi sẽ cộng dồn trên
số tiền nợ.

Tôi có thể vay bao nhiêu?
Quý vị có thể vay tối đa $15.000.

Những ai đủ tiêu chuẩn?
Chỉ các doanh nghiệp nhỏ có quy mô dưới 10 nhân viên và có cơ sở
hoạt động thực tế trong phạm vi Thành Phố Tacoma mới đủ điều
kiện ghi danh. Doanh nghiệp đó phải trải qua thời gian hoạt động
tại Tacoma ít nhất là một năm. Doanh nghiệp đó phải chứng minh
được bằng văn bản về tổn thất doanh thu/doanh số đáng kể do
dịch COVID-19. 

Tôi có thể sử dụng số tiền đó như thế nào?
Vốn lưu động.

Có yêu cầu phải có vốn chủ sở hữu và tài sản thế
chấp không?
Việc thiếu vốn chủ sở hữu và tài sản thế chấp sẽ không làm doanh
nghiệp mất điều kiện nhận khoản vay này. Các yêu cầu về vốn chủ
sở hữu và tài sản thế chấp sẽ thay đổi tùy theo tài sản, cũng như
giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp và bên vay.

Điều khoản là gì?
Thời kỳ trả dần kéo dài 5 năm với lãi suất cố định bằng 75% lãi suất
cơ bản. Không áp dụng phạt trả trước.

Làm thế nào để ghi danh?
Vui lòng truy cập: Makeittacoma.com
Việc ghi danh là miễn phí.
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Nếu có câu hỏi, xin gửi email về:
covid19loan@cityoftacoma.org


