Date: 07/28/2020

ﺑرﮔﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺳب و ﮐﺎر و ﮐوﭼﮏ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده – وام ھﺎی ﺣوادث
اﻋﻼﻣﯿﮫ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ  16485#و 16486#
) ﻓﺎﺟﻌﮫ ( CA-00319 :
ﺣﺎدﺛﮫ :ﻧﺎآراﻣﯽ ﻣﺪﻧﯽ
وﻗوع  26 :ﻣﯽ  2020و اداﻣﮫ دار
در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ :آﻻﻣدا و ﻟس آﻧﺟﻠس;
و ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎی ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ  :ﮐوﻧﺗرا ﮐوﺳﺗﺎ ،ﮐرن ،اورﻧﺞ ،ﺳن ﺑرﻧﺎردﯾﻧو ،ﺳن ﻓراﻧﺳﯾﺳﮑو ،ﺳن ﺧواﮐﯾم ،ﺳن ﻣﺗﺋو ،ﺳﺎﻧﺗﺎ ﮐﻼرا ،اﺳﺗﺎﻧﯾﺳﻼس و وﻧﺗورا

آﺳﯾب ﻓﯾزﯾﮑﯽ  16 :ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر2020 ،

ﻣﮭﻠت ﭘر ﮐردن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن :

آﺳﯾب اﻗﺗﺻﺎدی  17 :ﻣﺎرچ2021 ،

ﭼﮫ ﻧوع وام ھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد؟
•

وام ھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺗﺟﺎرت ﻓﯾزﯾﮑﯽ – وام ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ھﺎ ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ داراﯾﯽ ھﺎی آﺳﯾب دﯾده ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﺑر اﺛر ﺣﺎدﺛﮫ ،ﺷﺎﻣل اﻣﻼک ،ﻣوﺟودی ھﺎ ،ﺗدارﮐﺎت،
ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و ﺗﺟﮭﯾزات .ﺗﺟﺎرت ھﺎ ﺑﮫ ھر اﻧدازه واﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد .ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﺛل ﺧﯾرﯾﮫ ھﺎ ،ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ،داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﻏﯾره ھﻣﭼﻧﯾن واﺟد
ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد.

•

وام ھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ آﺳﯾب اﻗﺗﺻﺎدی – وام ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﮔردش ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ھﺎی ﮐوﭼﮏ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﮐﺷﺎورزی ﮐوﭼﮏ ،ﺗﺟﺎرت ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ آﺑزی ﭘروری،
و ﺧﺻوﺻﯽ ﺗرﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ در ھر اﻧدازه ﺗﻌﮭدات ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺎدی و ﻻزم ﺧود را ﺑرآورده ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻘﻖ ﻧﯾﺳت .اﯾن وام ھﺎ ﺑرای
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ دوره ﺑﮭﺑود ﻓﺎﺟﻌﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد.

•

وام ھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ – وام ھﺎ ﺑرای دارﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﺟﺎره ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ اﻣﻼک و داراﯾﯽ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ آﺳﯾب دﯾده ،ﺷﺎﻣل اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎ

اﻟزاﻣﺎت اﻋﺗﺑﺎری ﭼﯾﺳت ؟
•
•
•

ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ اﻋﺗﺑﺎر – ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑرای  SBAداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎزﭘرداﺧت – ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻠﯾﮫ وام ھﺎ را ﻧﺷﺎن دھﻧد.
وﺛﯾﻘﮫ – وﺛﯾﻘﮫ ﺑرای وام ھﺎی ﺗﻠﻔﺎت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻی  25.000دﻻر و ﺗﻣﺎﻣﯽ وام ھﺎی  EIDLﺑﺎﻻی  25.000دﻻر ﻧﯾﺎز اﺳت SBA .اﻣﻼک را ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺛﯾﻘﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد
ﺑر ﻣﯾدارد SBA .واﻣﯽ را ﺑرای ﻋدم وﺛﯾﻘﮫ اﻋﻼم ﻧﻣﯾﮑﻧد ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﻣﻠزم ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﻣوﺟود اﺳت را وﻋده دھﯾد

ﻧرخ ﺑﮭره ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ھﺳﺗﻧد؟
طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ،ﻧرخ ھﺎی ﺑﮭره ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھر ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ دارای اﻋﺗﺑﺎر ﻣوﺟود در ﺟﺎی دﯾﮕر اﺳت .ھر ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ دارای اﻋﺗﺑﺎر ﻣوﺟود در ﺟﺎی دﯾﮕری ﻧﯾﺳت وﻗﺗﯽ  SBAﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻗرض ﮔرﻓﺗن از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ،ﺑرای اراﺋﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺧود ﻧدارد .ﯾﮏ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ،ﮐﮫ  SBAﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدھد ﻗﺎﺑﻠﯾت اراﺋﮫ ﺑرای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧود دارد
ﺑر اﯾن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر دارای اﻋﺗﺑﺎر ﻣوﺟود اﺳت .ﻧرخ ھﺎی ﺑﮭره ﺑرای ﺷراﯾط وام ﺛﺎﺑت اﺳت .ﻧرخ ھﺎی ﺑﮭره ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:

اﻧواع وام

ھﯾﭻ اﻋﺗﺑﺎری در ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

اﻋﺗﺑﺎر در ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣوﺟود اﺳت

وام ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ

%1.250

%2.500

وام ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ

%3.000

%6.000

ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ

%2.750

%2.750

وام ھﺎی آﺳﯾب اﻗﺗﺻﺎدی

#1

اﻧواع وام

ھﯾﭻ اﻋﺗﺑﺎری در ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

اﻋﺗﺑﺎر در ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣوﺟود اﺳت

ﻣﺷﺎﻏل و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﮐﺷﺎورزی ﮐوﭼﮏ

%3.000

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ

%2.750

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
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ﺷراﯾ ط وام ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
اﯾن ﻗﺎﻧون ﺷراﯾط وام را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  30ﺳﺎل ﺗﺻوﯾب ﻣﯾﮑﻧد .در ھر ﺻورت ،اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل دارای اﻋﺗﺑﺎر ﻣوﺟود در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر را ﺑرای ﺣداﮐﺛر ﻣدت  7ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد SBA .ﻣﺑﻠﻎ
ﭘرداﺧت اﻗﺳﺎط و ﺳررﺳﯾد ﻣرﺑوطﮫ را ﺑر اﺳﺎس ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﭘرداﺧت ھر وام ﮔﯾرﻧده ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻣﺣدوده ﻣﻘدار وام ﭼﻘدر اﺳت ؟
•
•
•
•

وام ھﺎی ﺗﺟﺎری – ﻗﺎﻧون وام ھﺎی ﺗﺟﺎری را ﺗﺎ  2.000.000دﻻر ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ اﻣﻼک ،ﻣوﺟودی ھﺎ ،ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﺳﺎﯾر ﺧﺳﺎرات ﺟﺳﻣﯽ ﻣﺣدود ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺣداﮐﺛر ،ﻣﻘدار وام ﻧﻣﯾﺗواﻧد از ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺷده ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷود.
وام ھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ آﺳﯾب اﻗﺗﺻﺎدی )  – ( EIDLﻗﺎﻧون  EIDLھﺎ را ﺑﮫ  2.000.000دﻻر ﺑرای ﮐﺎھش آﺳﯾب ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓﺎﺟﻌﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ﻣﺣدود ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﻘدار
واﻗﻌﯽ ھر وام ﺑﮫ آﺳﯾب اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﺗوﺳط  SBAﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،ﺑﯾﻣﮫ اﺧﺗﻼل ﮐﻣﺗر ﺗﺟﺎرت و دﯾﮕر ﺑﮭﺑودھﺎ ﺗﺎ ﺣد وام اداری ﻣﺣدود ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﻌﺎوﻧت  EIDLﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻧﮭﺎدھﺎ و
ﺻﺎﺣﺑﺎن آﻧﮭﺎ ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺑﮭﺑودی ﺧود از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد ،ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣدﯾرﯾت ﺗﺟﺎرت ﮐوﭼﮏ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده )  ( SBAﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت
ﺳﻘف وام ﺗﺟﺎری  -ﺣد ﻗﺎﻧوﻧﯽ  2.000.000دﻻر ﺑرای وام ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب آﺳﯾب ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮐﺎھش و ﭘﺎﻻﯾش ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ وام ھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت و ﺷرﮐت
ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ھر ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻋﻣﺎل ﻣﯾﺷود .اﮔر ﯾﮏ ﺗﺟﺎرت ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﺷﺗﻐﺎل ﺑﺎﺷد SBA ،اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را دارد ﮐﮫ از ﺣد ﻗﺎﻧوﻧﯽ  2.000.000دﻻر ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐﻧد.
وام ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ – ﻗواﻧﯾن  SBAوام ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ  200.000دﻻر ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ اﻣﻼک و  40.000دﻻر ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ داراﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺣدود ﻣﯾﮑﻧد .ﺑر
اﺳﺎس اﯾن ﺣداﮐﺛر ،ﻣﻘدار وام ﻧﻣﯾﺗواﻧد از ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺷده ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷود.

ﭼﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ در واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺑرای درﯾﺎﻓت وام وﺟود دارد؟
•
•
•

.
ﺗﻠﻔﺎت ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺷده – ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺷده ﯾﺎ در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺟﺑران ﻧﺷده واﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد .ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﺑﯾﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻗﺑﺎل وام ھﺎی ﺑزرگ اﻋﻣﺎل ﺷود،
ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾرات ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣوﺟود ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت وام را ﮐﺎھش ﻧﻣﯾدھد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣد ﺑﯾﻣﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ در ﻗﺑﺎل وام ھﺎی ﺑزرگ اﻋﻣﺎل ﺷود،
ﺻﻼﺣﯾت وام را ﮐﺎھش ﻣﯾدھد.
اﻣﻼک ﻏﯾر ﻣﺟﺎز – ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗوﺳط ،ﻗﺎﯾﻖ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ،ھواﭘﯾﻣﺎھﺎ ،وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺗﻔرﯾﺣﯽ و داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻣﮕر ﺑرای اھداف ﺗﺟﺎری اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .داراﯾﯽ
ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﻋﺗﯾﻘﮫ و ﮐﻠﮑﺳﯾون ھﺎ ﻓﻘط در ﺣد ارزش ﻋﻣﻠﮑردی آﻧﮭﺎ واﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد .ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑرای ﻣﺣوطﮫ ﺳﺎزی  ،اﺳﺗﺧرھﺎی ﺷﻧﺎ و ﻏﯾره ﻣﺣدود اﺳت.
ﻋدم اﻧطﺑﺎق – ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻗﺑﻠﯽ وام ھﺎی  SBAرا رﻋﺎﯾت ﻧﮑرده اﻧد ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد واﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺷﺎﻣل وام ﮔﯾرﻧدﮔﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺳﯾل/ﺧطر در وام ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ
 SBAرا رﻋﺎﯾت ﻧﮑرده اﻧد.

ﻧﮑﺗﮫ :ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن وام ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آژاﻧﺳﮭﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ دﯾﮕری را اداره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﯾﮏ وام ﻓﺎﺟﻌﮫ
 SBAﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾری در ﺻﻼﺣﯾت آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮕذارد.
آﯾﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭﺳﺎزی ﮐﺎھش ﺑودﺟﮫ ﮐﻣﮑﯽ وﺟود دارد؟
اﮔر ﻓرم وام ﺷﻣﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻣﺑﺎﻟﻎ اﺿﺎﻓﯽ در ﺟﮭت ﭘوﺷش ﻣﺧﺎرج ﺑﮭﺳﺎزی ﮐﮫ داراﯾﯽ ھﺎی ﺷﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑل آﺳﯾب ھﺎی آﯾﻧده ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧد ،واﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﺛﺎل ھﺎی
ﺑﮭﺳﺎزی ﺷﺎﻣل دﯾوارھﺎی ﻧﮕﮫ دارﻧده ،ﺳدھﺎی درﯾﺎﯾﯽ ،ﭘﻣپ ھﺎ و ﻏﯾره ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﮐﺎھش وﺟﮫ وام ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺑﻠ ﻎ وام ﻣﺻوب اﺳت  ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت از  20درﺻد از ﮐل ﺧﺳﺎرت ﺟﺳﻣﯽ ﺑﮫ اﻣﻼک
و ﻣﺳﺗﻐﻼت  ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮭﺑود اﺟﺎره ﻧﺎﻣﮫ و اﻣﻼک ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط  SBAﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت از ﺣداﮐﺛر  200.000دﻻر ﺑرای وام ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد .ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭﺳﺎزی
ھﺎ و ﺑرآورد ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ درﺧواﺳت ارﺳﺎل ﺷود .ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ  SBAاز ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﮐﺎھش ﻗﺑل از اﻓزاﯾش وام ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧواھد ﺑود.
آﯾﺎ ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺟدد ﻣوﺟود اﺳت؟
•
•
•

SBAﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از وام ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ وﺛﯾﻘﮫ ﺿﺑط ﺷده اﺛﺑﺎت ﺷده اﺳت را دوﺑﺎره ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐﻧد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ) (1اﻋﺗﺑﺎر ﻣوﺟود ﺟﺎی دﯾﮕر ﻧدارد،
) (2ﺧﺳﺎرت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در ﺑراﺑر ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﺗﺣﻣل ﺷده اﺳت )  40درﺻد ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ارزش داراﯾﯽ ﯾﺎ  %50ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ارزش ﺳﺎﺧﺗﺎر ( و ) (3در ﻧظر دارد آﺳﯾب را ﺗﻌﻣﯾر ﮐﻧد
ﺗﺟﺎرت ھﺎ – ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺗﺟﺎرت ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺟدد وام ھﺎی ﻣوﺟود ﯾﺎ وام در اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ،ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و ﺗﺟﮭﯾزات ،ﺗﺎ ﻣﻘدار وام ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ اﻣﻼک،
ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و ﺗﺟﮭﯾزات واﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷﻧد
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ – ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺟدد وام ھﺎی ﻣوﺟود ﯾﺎ وام ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ  ،ﺗﺎ ﻣﻘدار وام ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر اﻣﻼک ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ واﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷﻧد.

ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد اﮔر ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐﻧم؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از وام ﻓﺎﺟﻌﮫ  SBAﺑرای ﻧﻘل ﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻣﻘدار وام ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﯾن دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ دارﯾد ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻣﯾﮑﻧﯾد ﯾﺎ ﻏﯾر داوطﻠﺑﺎﻧﮫ .اﮔر ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن
دارﯾد  ،ﻧﻣﺎﯾﻧده  SBAﻣﯾﺗواﻧد ﺟزﯾﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﺧﺻوص ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد.
آِﯾﺎ اﻟزاﻣﺎت ﺑﯾﻣﮫ ﺑرای وام ھﺎ وﺟود دارد؟
ﺑرای ﺣﻔﺎطت از ھر وام ﮔﯾرﻧده و آژاﻧس  SBA ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑدﺳت آورﯾد و آن را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد .طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ،وام ﮔﯾرﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ داراﯾﯽ آﻧﮭﺎ آﺳﯾب دﯾده ﯾﺎ وﺛﯾﻘﮫ
آﻧﮭﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ وﯾژه ﺧطر ﺳﯾل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  ،ﺑﺎﯾد ﺑﯾﻣﮫ ﺳﯾل ﺧرﯾداری ﮐرده و آن را ﻧﮕﮫ دارﻧد SBA .ﻧﯾﺎز دارد ﮐﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺳﯾل ﮐﻣﺗر از  (1ﮐل وام ﻓﺎﺟﻌﮫ  (2ارزش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺷدﻧﯽ
اﻣوال ﯾﺎ  (3ﺣداﮐﺛر ﺑﯾﻣﮫ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد
ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن درﺧواﺳت ﺧود را ﺛﺑت ﮐﻧﻧد ،اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد و ﻓرم ھﺎ را در https://disasterloanassistance.sba.gov/
داﻧﻠود ﮐﻧﻧد .ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ  SBAﺑﺎ ﻣرﮐز ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ  SBAﺑﺎ ﺷﻣﺎره  (800) 659-2955ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ آدرس
 disastercustomerservice@sba.govاﯾﻣﯾل ﺑﻔرﺳﺗﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ ﺳﺧت ﺷﻧوا ھﺳﺗﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  (800) 877-8339ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .ﻓرم ھﺎی ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
آدرس زﯾر ارﺳﺎل ﺷوﻧد:
U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155

#1

