
 

 Intel Corporation | Payee Information Form 1 

 

* Vui lòng chọn (Please Select): 

 Lưu ý: Nếu quý vị là nhà cung cấp – dạng cá nhân, vui lòng cung cấp thêm bản scan ID.  

   - Note: If you are a new individual supplier, please provide along with this form a scanned ID. 

MẪU THÔNG TIN ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG 
(PAYEE INFORMATION FORM) 

 

Mẫu này được sử dụng cho tất cả nhà cung cấp mới hoặc hiện tại hoặc các đơn vị khác khi cần đăng ký mới hay thay đổi thông tin tài 
khoản trên Hệ thống nhà cung cấp của Intel nhằm phục vụ cho quy trình mua hàng và thanh toán.  
 
Vui lòng gửi mẫu thông tin hoàn chỉnh bằng tiếng Anh qua hệ thống OTP (One time password) (đường dẫn và mật khẩu sẽ được gửi 
bằng email). Nếu quý vị gặp khó khăn với hệ thống OTP, hay bất kỳ thắc mắc về thông tin cần cung cấp, vui lòng liên lạc qua 
intelformsrequest@intel.com. Vui lòng sử dụng phông chữ Latin đề điền vào form, trừ những phần có qui định khác đi. 
 
Xin lưu ý global.bank.verification@intel.com có thể sẽ liên lạc với quý vị trong trường hợp chúng tôi cần xác nhận thêm một số thông 
tin. 
 
Intel cam kết tôn trọng và bảo đảm giữ kín thông tin của quý công ty. Để biết rõ thêm về quy định bảo mật thông tin cá nhân của 
Intel, vui lòng tham khảo tại www.intel.com/privacy.  
 
  Vui lòng sử dụng phong chữ 21.59 cm x 27.94 cm or 8.5" x 11" để thích ứng với format của mẫu. 

  Section 1: Tên đơn vị (Company name) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 * Tên pháp lý (Tiếng Anh): 
- Legal Name (English) . 

 

       

 
* Tên pháp lý (Tiếng Việt): 

- Legal Name (Vietnamese).. 
      

 
 
 
 
 

 Yêu cầu thay đổi tên.  Nếu có, vui lòng cung cấp cá thông tin sau: 
-Name Change Request. If needed, please provide the details below: 

 Tên pháp lý cũ (Tiếng Anh): 
- Former Legal Name (English) . 

       

   
 Tên pháp lý cũ (Tiếng Việt): 

- Former Legal Name (Vietnamese) . 
       

   
 
 
 

 Lý do thay đổi tên (Vui lòng chọn)  
Reason for Name Change (Please select) Lưu ý: Vui lòng cung cấp thông tin bằng tiếng Anh. 

  Mua lại  Sáp nhập 
      - Merger 
       

 Lý do khác:        

       - Bought out       - Other reason  Note: Please state the reason in English language.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Công ty hoặc pháp nhân 
       - Company or Entity 

 Chính quyền/Cơ quan thuế 
       - Government/Tax Authority 

 Cá nhân 
       - Individual 

* Thể hiện thông tin BẮT BUỘC. 

mailto:intelformsrequest@intel.com
mailto:global.bank.verification@intel.com
http://www.intel.com/privacy


 

 Intel Corporation | Payee Information Form 2 

 

* Thể hiện thông tin BẮT BUỘC. 

  Section 2: Thông tin địa chỉ (Address information) 
 • Lưu ý: Nếu thông tin địa chỉ “Thanh toán” khác với “Đặt hàng” vui lòng ghi rõ. 

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

 * Địa chỉ (đặt hàng từ) 
Address (Order From) 

 Địa chỉ thanh toán Remit to Address (if different) 
(nếu địa chỉ thanh toán khác với địa chỉ đặt hàng) 

Địa chỉ (Address):  
 
             

    Thành phố, tỉnh: 
- City, Province . 

               

     
      Nước (Country): VIETNAM          

      Mã nước: 
- Postal Code . 

               

     
            

  

 
 

* Thể hiện thông tin BẮT BUỘC. 

  Section 3: Thông tin liên lạc (Contact information) 
 • Lưu ý: Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của người đại diện trong trường hợp cần xác nhận về thông tin tài khoản ngân hàng như chi tiết đề cập trong phần 4. 

 • 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 . 

Đại diện tài chính (Finance Representative) 

 
  

          

     Điện thoại (Phone):            

         Fax (Fax):              

         Email (Email) :          

     
 Giải trình cho tên miền email (nếu cần) 

 

        

  Email Domain Justification (If applicable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

* 

* 

 

 Quy định về Tên MIỀN EMAIL sẽ được áp dụng cho người đại diện tài chính hoặc/và 
cho người cung cấp hồ sơ này cho phía Intel (không áp dụng cho cá nhân):  
- 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) 
1. Nếu địa chỉ email không chứa tên miền có liên quan đến tên công ty nêu ở phần 1, vui 

lòng lý giải bên dưới mối quan hệ này. 
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. 

2. Nếu quý công ty sử dụng địa chỉ email chung như “@hotmail.com”, “@123.com”, vui 
lòng gửi kèm một bản scan giấy phép kinh doanh, hoặc biên lai đóng thuế, hoặc các 
chứng từ có giá trị pháp lý tương đương theo qui định của địa phương. 
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. 
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* Thể hiện thông tin BẮT BUỘC. 

  Section 4: Thông tin Ngân hàng (Bank information) 
• Lưu ý: Vui lòng đảm bảo thông tin tài khoản ngân hàng luôn được cập nhật để tránh việc thanh toán bị chậm trễ. 

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

        * Tên ngân hàng (Bank Name)   * Loại tiền (Bank Account Currency) 
                                   

      * Nước: 
- Bank Country 

                

             

         
         
* Tên chủ tài khoản bằng tiếng Anh ᴥ - Bank Account Holder Name in English  *  Số SWIFT: 

- Bank SWIFT Code 
                        

                      

         * Mã ngân hàng CITAD: 
- Bank CITAD Code 

        

* Tên chủ tài khoản bằng tiếng Việt ᴥ  - Bank Account Holder Name in Vietnamese 
     

  
        * Số tài khoản ngân hang (Bank Account Number)  

          

 ᴥ Chú ý: Nếu tên chủ tài khoản không được thể hiện ở Session 1, vui lòng giải 
thích lý do tại đây ( hoặc đính kèm một văn bản giải thích có chữ ký xác nhận). 

      

       
             

        

 - Note: If the bank account holder name doesn’t appear in Section 1, please explain here in 
English (or in a scanned and signed letter) the reason for it. 

       
        
 ⇒ Lưu ý: Vui lòng cung cấp Tên chủ tài khoản-  phải trùng tên của cá nhân hoặc tổ chức 

đứng tên thụ hưởng của tài khoản. 
       

 

  Section 5: Thông tin ngân hàng trung gian (Nếu có yêu cầu) (Intermediary Bank Information – If Required) 
• Lưu ý: Yêu cầu tài khoản liên ngân hàng để nhận ngoại tệ trong trường hợp tài khoản đã cho không chấp nhận thanh toán ngoại tệ. 

• 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. 

      Tên ngân hàng trung gian (Intermediary Bank Name)   Nước (Intermediary Bank Country)  
             

Số tài khoản ngân ngày trung gian (Intermediary Bank Account Number)  
          

Số Routing Số SWIFT (Bank SWIFT Code)   
                                
- Bank Local/Routing Code    

  Section 6: Xác nhận (Authorization) 
• Xác nhận: Tôi xác nhận những thông tin cung cấp trên đây là đúng và chính xác, và ủy quyền cho Bộ phận kế toán của Intel thực hiện các giao dịch thanh toán với những thông 
tin ngân hàng cung cấp ở Section 4 bên trên (và Section 5 nếu cần thiết). 

• Statement: I certify that the information provided in this document is correct and accurate, and authorize Intel’s Accounts Payable Depart ment to initiate payments using the 

bank details provided in this form Section 4. 
 

* Tên cá nhân được ủy quyền (Authorized Individual Name) * Chữ ký (Authorized Signature) 

          

       Chức vụ (Title/Position)          
          
      * Ngày (Date)   

 Click here to enter a date.      

      
 

 3 số cuối 

mã ngân hàng 
(không bắt 
buộc). 

 3 số cuối mã ngân hàng (không bắt buộc). 

     Last 3 digits are optional. 
* Thể hiện thông tin BẮT BUỘC. 

 Lưu ý: Vui lòng 

chọn ngày từ bảng. 

* Con dấu công ty    
   (Company Stamp) 

• Lưu ý miễn trừ: Intel không đại diện, đảm bảo cho tính chính xác hay hoàn chỉnh của thông tin cung cấp trong văn bản này.  

• Disclaimer: Intel makes no representations, warranties or assurances of any kind about the accuracy or completeness of 
the information provided in this document. 

Nếu tài khoản sử dụng cho nhiều loại tiền tệ hoặc nếu tiền tệ cần chọn không 
nằm trong danh sách liệt kê, vui lòng ghi rõ các loại tiền tệ khác được chấp 
nhận vào khoảng trống thứ 2. 
 

 Chú ý:  


