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 * אנא בחר:
-Please Select 

אישור מס סרוק חדש נא לצרף יחד עם טופס זה  ספק עצמאי אם הינך                         
   - Note: If you are a new individual supplier, please provide along with this form a scanned ID or a tax certification. 

מקבל התשלום טופס פרטי   
(PAYEE INFORMATION FORM) 

 

 טופס זה נועד לרישום ספק חדש או עדכון ספק קיים במסד הנתונים של אינטל לצורך יצירת הזמנת רכש וביצוע תשלומים לספק. 

ולשלוח דרך הלינק ע"י הזנת סיסמא חד פעמית שנשלחה אלייך במייל.  מומלץ למלא באותיות לטיניותטופס זה   

.רק הקלדה ע"י מחשב על הטופס תתאפשר   -הזנה בכתב יד לא תתקבל  

 

intelformsrequest@intel.com : לתמיכה ושירות יש לפנות במייל 

global.bank.verification@intel.com :במקרה וחסר מידע או לצרכי אישור סופי של הבנק יתכן ויפנו אלייך מהמייל הבא  

 

www.intel.com/privacy : אינטל מחויבת לכבד  ולשמור על פרטיות נתונייך . מידע נוסף על דרכי הטיפול של אינטל במידע אישי, ניתן למצוא בקישור הבא 
 

 אינצ'(  X 11אינצ'    8.5ס"מ )או   X  27.94ס"מ   21.59עם גודל נייר   MS Wordבתוכנת   מומלץ השימושלטופס זה 

(Company name and Tax information) 1 סעיף    שם החברה:    
 

 
 
 

 
 
 
 

סעיף זה תקף במידה ואתה    הערה:   
  מבצע גם עסקאות עצמאיות.

- Note: This field works also to set 
your name if you are doing 

business as an individual. 

 * שם הספק ברשם החברות:      
- Legal Company Name      . 

 
החברה המסחרי אינו זהה לשם ברשם החברות : במידה ושם החברה הערה   

   - Note: Legal company name is not the same as legal representative name.    . 
: שם מסחרי של החברה         

- Business Trade Name      .. ולא השם העסקיבשם החברה המסחרי : השתמש הערה   
   - Note: Use Trade name, not business nature.    . 

 * מס' איחוד עוסקים )אם קיים(:        
- Unified Tax ID..    

מומלץ למלא באותיות לטיניותטופס זה : הערה     * 

- Note: Please fill this form in Latin letters.   . 
 * מס' ח.פ. ועוסק מורשה )אם שונים(:       

- VAT/Tax ID..     

 *  האם אתה ספק העובד בתנאי "בסיס מזומן":  כן   לא  
 . -No        . -Yes        .        - Please indicate if you are a “cash basis” supplier  

"בסיס מזומן"   למלא את הטופס רצ"ב שישלח ע"י אינטל כהצהרה שהינך עובד עלבמידה וכן, נא ל   

If you indicate here that you are a “cash basis” supplier, Intel will send you an additional form.  
Please make sure to return it duly filled out since it is required as a statement that you’re working on a “cash basis”. 

 

 
 
 
 
 

  בקשה לשינוי שם : במידה ויש שינוי שם ,בבקשה רישמו את הפרטים מטה 
Name change request. If needed, please provide the details below  

: שם משפטי קודם של החברה          
- Former Legal Company Name .   

: מסחרי קודם של החברה \ שם עסקי          
- Former Business Trade Name . 

  
 
 
 

 (Please select) סיבת השינוי  
Reason for Name Change (Please select) 

 

  :סיבה אחרת         
בקשה 
לשינוי  
:  שם

במידה ויש  
שינוי שם ,  
בבקשה  
רישמו את  
הפרטים  
 מטה 

   רכישה ע"י חברה אחרת   מיזוג 

באותיות לטיניות אנא פרט את סיבת השינוי : הערה    
 

 

- Other reason       . - Merger        . - Bought out       .  
 
 
 

  מס ח.פ ועוסק מורשה קודם:        
 (Former VAT/Tax ID) 

  עוסק מורשה מאוחד קודם:      
 (Former Unified Tax ID) 

 

     
אם הח.פ או העוסק מורשה מאוחד שונה, נא לציין את המספר הקודםהערה:     

- Note: If the VAT/Tax ID or the Unified Tax ID changed, please provide the previous ones. 
   .   

 
 
 
 
 

  חברה או עמותה  
       - Company or Entity        . 

  רשויות המס/ מוסד ממשלתי
       - Government/Tax Authority        . 

  עצמאי/פרטי
       - Individual        . 

הנ"לחובה למלא את השדות   * 

mailto:intelformsrequest@intel.com
mailto:global.bank.verification@intel.com
http://www.intel.com/privacy
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מומלץ למלא באותיות לטיניותטופס זה :  הערה   * 

- Note: Please fill this form in Latin letters.   . 

  (Address information) סעיף 2: פרטי כתובת 
 •  מ"כתובת משלוח הסחורה שונה : אנא מלא את הסעיף "כתובת אליה משלמים" רק אם זו  הערה    

  • Note: If the “Remit to” address is different than the “Order From” please include it. 

 

 כתובת אליה משלמים –  הנהלת חשבונות )אם שונה( 
Remit to Address (if different) 

 * כתובת ממנה נשלחת הסחורה 
Address (Order From) 

 

             :(Address) כתובת  
 

 עיר :                   
- District, Sub-District, City      

               ISRAEL :(Country)  מדינה 

  מיקוד :                     
- Postal Code      

            

     
      

  

 
 

מומלץ למלא באותיות לטיניותטופס זה :  הערה   * 

- Note: Please fill this form in Latin letters.   . 

  (Contact information) סעיף 3: פרטי יצירת קשר 
 •  4 הבנק שצוינו בסעיף : אנא ספק איש קשר שאינטל תוכל ליצור איתו קשר למקרה שיידרש אישור נוסף לגבי פרטי  הערה  

  • Note: Please provide a contact whom Intel can get in touch with in case any further confirmation is required about the bank details  indicated in Section 4. 

  (Finance Representative)   נציג מכירות 

         

                 :(Phone)  מס' טלפון 

                    :(Fax) מס' פקס 

          (Email)  כתובת דואר אלקטרוני 

        

)אם רלוונטי( הצדקת דוא"ל          
 
 

         

  Email Domain Justification (If applicable)  
 
 
 
 
 
 
 

האדם שמספק את המסמך הזה לאינטל  או על   נציג הכספיםהכללים החלים על  דואר אלקטרוני 

  )זה לא חל כאשר מבצעים עסקים כאינדיבידואל( 
EMAIL DOMAIN rules applicable to the “Finance Representative” and/or the person who 

provides this document to Intel (this doesn’t apply when doing business as individual)  

שצויין בסעיף הראשון אנא הסבר את  ות \אם כתובת האימייל אינה מכילה את דומיין החברה 

היחס בינכם בשדה זה, רצוי באותיות לטיניות \ הקשר   
If the contact email doesn’t carry a domain related to any of the company names depicted 

in Section 1, please explain the relationship (preferably in English) in the field below. 

,אנא ספק מסמך סרוק שהוא אחד מהנל  חברה \אם כתובת האימייל הינה ציבורית ולא של תאגיד 
אישור ניכוי מס וכו  \אישור ניהול ספרים  \תעודת רישום חברה   

   If the email domain is a public one (not corporative) like “@hotmail.com”, “@123.com”, 
etc., please provide a scanned copy of the company business license, or business 

registration, or certificate of incorporation, or a tax certification, or similar in your country.  
 
 
 
 
 
 

 

* 

* 

* 

הנ"לחובה למלא את השדות   * 

הנ"לחובה למלא את השדות   * 
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מומלץ למלא באותיות לטיניותטופס זה :  הערה   * 

- Note: Please fill this form in Latin letters.   . 

  (Bank information) סעיף  4: פרטי בנק 
: בבקשה וודא כי המידע ברשומותינו מעודכן על מנת למנוע דחיות תשלוםתזכורת  • 

• Reminder: Please maintain this information up-to date in our record in order to avoid payment rejections. 

     (Bank Account Currency)  מטבע פעילות חשבון הבנק *  (Bank Name) שם הבנק * 

                                   

  מדינת הבנק :                      
- Bank Country 

* 

         :אם חשבון הבנק תומך במספר רב של מטבעות והטבע אינו ברשימה, נא לציין את סוג  הערה

השנ המטבע בשדה   

 

     

      
      

                          :SWIFT/BIC  מספר 
- Bank SWIFT/BIC Code 

*  (Bank Account Holder Name)  המוטב בחשבון * 

            
 מספר הבנק/ הסניף :       

- Bank/Branch Code 
*   

ספרות  3ספרות + מספר סניף  2מספר בנק ספרות:  5חייב לציין             

- Note: must contain 5 digits: bank code (2) + branch (3) 
  

מהשם המשפטי או מהשם המסחרי, אנא   שונה  המוטב בחשבוןאם שם  הערה:
. רצוי באותיות לטיניות - הסבר כאן את מהות הקשר )או במכתב סרוק וחתום(  

 

 מספר חשבון הבנק :           
- Bank Account 

Number 

*   

         
  

         

IBAN *   

         - Note: If the bank account name is different from the Legal name or Business Trade 
name, then kindly explain (in English) here why (or in a scanned and signed letter). 

 
האירופאיות וכמה מדינות אחרותנדרש מהמדינות          

 
 

 (Intermediary bank information -If required-) )סעיף  5: פרטי בנק מתווך )במידת הצורך 
לקבל את הפעולה: נדרש כגורם מתווך על מנת לקבל תשלומים בינלאומיים, במטבע שהוא אינו המטבע המקומי אם הבנק המקומי אינו יכול  הערה  • 

• Note: Required as intermediary to receive international payments in a currency other than your local currency if your local bank is  not able to accept the transaction. 

    (Bank Country) שם הבנק  (Bank Name) שם הבנק 

              

     

   (Intermediary Bank Account Number) המתווך  מספר חשבון הבנק  

 (Bank SWIFT Code) SWIFT/BIC  סניף \מספר הבנק מספר          
                               IBAN 
   -Bank Local/Routing Code         

האירופאיות וכמה מדינות אחרותנדרש מהמדינות      

    

 

  (Authorization) סעיף  6: אישור 
אם נדרש( 5)ובסעיף  4עיף אני מאשר שהמידע שסופק במסמך זה הינו נכון ומדוייק ומאשר למחלקת החשבונות של אינטל ליזום תשלומים באמצעות פרטי הבנק כפי שסופקו בס הצהרה:  • 

• Statement: I certify that the information provided in this document is correct and accurate, and authorize Intel’s Accounts Payable Department to initiate payments using the 
bank details provided in this form Section 4 (and in Section 5 if required). 

 
  (Authorized Individual Name)  שם הנציג המורשה * 

           

       
     (Date)  תאריך * 

     Click here to enter a date. 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

    

אינטל אינה מציגה מצגים, אחריות או הבטחות מכל סוג שהוא לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. כתב ויתור:  •  
• Disclaimer: Intel makes no representations, warranties or assurances of any kind about the accuracy or completeness of the information provided in this document. 

 

: בחר את התאריך מבוחר התאריכים הערה  
Note: Please select the DATE from the DATE PICKER.   

שלוש הספרות  

האחרונות הן  

 אופציונליות 

הנ"לחובה למלא את השדות   * 

הנ"לחובה למלא את השדות   * 

אופציונליות שלוש הספרות האחרונות הן    


