
Số dự án được duyệt phát 
vay lên đến 80%.

Quy mô 100 tỷ đồng.

Hoàn toàn tín chấp.

Hạn mức lên đến 600 triệu 
đồng.

Lãi suất cố định.

Hỗ trợ cho cả cá thể - hộ 
gia đình và doanh nghiệp.

Thời hạn cho vay lên tới 
48 tháng (04 năm).

100 TỶ ĐỒN
HỖ TRỢ KHỞI N HIỆP
TRÊN ĐỊ ÀN TP. H M
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ĐỒN VỐN TR O T Y - THẤY N Y HIỆU QUẢ

QUỸ HỖ TRỢ
TH NH NIÊN
KHỞI N HIỆP

BUSINESS STARTUP
SUPPORT
FUND



I SẼ ĐƯỢ HỖ TRỢ?

Cá nhân/Doanh nghiệp có dự án 
kinh doanh;
Độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi;
Cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh 
(có hộ khẩu hoặc KT3);
Có đầy đủ tư cách công dân, 
đủ năng lực hành vi dân sự;

ĐIỀU KIỆN V Y R S O?

Có khả năng tài chính đảm bảo trả 
nợ trong thời hạn cam kết;
Có dự án đầu tư, dự án kinh doanh 
đang hoạt động;
Dự án mang tính khả thi và hiệu quả;
Lĩnh vực kinh doanh không bị pháp 
luật cấm;
Mục đích sử dụng vốn vay hợp lý và 
hợp pháp;
Thực hiện đăng ký kinh doanh và 
hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng 
quy định của pháp luật;
Không thuộc các đối tượng đã được 
sử dụng các nguồn Quỹ do Đoàn – 
Hội giới thiệu hoặc ủy thác.

THỦ TỤ , HỒ SƠ THẾ NÀO?

Đơn đề nghị kiêm dự án vay vốn 
(Mẫu chung cho Doanh nghiệp và 
cá nhân - tải tại www.bssc.vn);
Bản sao có công chứng CMND + Hộ 
khẩu của người vay vốn và người 
bảo lãnh vay;
Giấy tờ chứng minh hoạt động của 
dự án (giấy phép hoạt động, hoá 
đơn chứng từ, báo cáo tài chính,...)
Chứng minh thu nhập người bảo 
lãnh (bảng lương hoặc sao kê ngân 
hàng).

ĐƯỢ V Y O NHIÊU, O LÂU?

Đối với cá thể/hộ gia đình: tối đa 350 triệu đồng;
Đối với doanh nghiệp: tối đa 600 triệu đồng;
Thời hạn cho vay tối đa 48 tháng dành cho cả hai 
đối tượng.

Để biết thêm thông tin chi tiết 
hoặc tư vấn hồ sơ, vui lòng liên hệ 

Mr. Quyết - 0984.964.412
hoặc quyet.thai@bssc.vn 

hoặc www.bssc.vn.


