Tình trạng duyệt xác minh danh tính lần 1 (SIV)
Sau khi bạn đã nộp hết thông tin cần thiết, tin nhắn “Thank you for your request” sẽ xuất
hiện.

Amazon sẽ kiểm duyệt thông tin và liên hệ với bạn nếu cần làm rõ thêm thông tin trong 2
ngày làm việc. Có 3 trường hợp theo ảnh dưới đây:
Ảnh 1: Cần điều chỉnh thông tin/hồ sơ

Ảnh 2: Hồ sơ bị từ chối

Ảnh 3: Hồ sơ được duyệt

Hướng dẫn: Bạn cần làm gì khi SIV yêu cầu điều chỉnh thông tin hồ sơ?
Đội ngũ kiểm duyệt SIV sẽ email thông báo cho bạn. Thông thường bạn sẽ nhận được 2
email: thông tin chung và hướng dẫn cụ thể.
•

•

Email 1: Thông tin chung

Email 2: Hướng dẫn cụ thể

Hướng dẫn: Nộp thêm thông tin cho SIV
•

Khi đăng nhập, bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ: “Provided information needs
correction”

•

Chuẩn bị lại hồ sơ theo email hướng dẫn từ trms-siv-sesunoir@amzon.com. Bấm
“Change” tương ứng với thông tin cần điều chỉnh và upload lại hồ sơ mới.

•

Trường hợp không nhận được email hướng dẫn, bạn hãy đăng nhập vào Seller
Central và bấm “Get Support” ở góc dưới bên trái trang để gửi câu hỏi tới bộ phận
Hỗ trợ người bán (Seller Support) về các thông tin cần điều chỉnh.

Hướng dẫn: Mẫu liên hệ bộ phận Hỗ trợ Người bán (Seller Support)
•

Please describe your issue: Trình bày vấn đề bằng tiếng Anh.

•

Your number: Nếu bạn muốn nhận được cuộc gọi tư vấn, nhập số điện thoại vào
ô này.

•

Nhập lại mã đã thấy vào ô “Type characters” rồi bấm “Send”.

•

Bộ phận Seller Support sẽ phản hồi trong vòng 24 tiếng.

Hướng dẫn: Làm gì khi SIV từ chối hồ sơ?

•

Có thể đăng ký lại dùng 1 địa chỉ email mới.

•

Đảm bảo thông tin nhập vào hệ thống và hồ sơ hội đủ yêu cầu xác minh danh tính
của Amazon

Lưu ý: Sau khi tạo tài khoản bán hàng Amazon thành công (SIV được duyệt), không nên
dùng 1 địa chỉ email mới để đăng ký tài khoản bán hàng khác.

Đăng nhập vào tài khoản Seller Central
Sau khi nhận được email thông báo tạo tài khoản thành công, bạn hãy đăng nhập vào Seller
Central và chọn “Go to North America marketplace”. Nếu hệ thống đang xử lý thông tin, vui
lòng đăng nhập lại sau 2 tiếng.
Chọn thị trường bán hàng cụ thể (Merchant Picker) nếu được yêu cầu.

Hướng dẫn: Xác minh 2 bước - Two-Step Verification
Bạn phải kích hoạt xác minh 2 bước trước khi vào được Seller Central:
•

Xác nhận lần 1 qua số điện thoại: chọn mã quốc gia và nhập số điện thoại để nhận
mã xác nhận. Sau đó nhấn Send code để nhận mã.

•

Xác nhận lần 2 qua ứng dụng: vào App store (iOS) hoặc Play store (Android), tải về
ứng dụng authenticator (Google Authenticator hoặc Microsoft Authenticator, v.v..),
sau đó mở ứng dụng để nhận mã xác nhận.

Hướng dẫn: Phỏng vấn Thuế - Tax review
Amazon yêu cầu phải làm phỏng vấn thuế, nếu không khách hàng sẽ không thể tìm kiếm
được sản phẩm của bạn. Bấm Click Here để bắt đầu làm phỏng vấn thuế.

What is your tax classification/: Chọn phân loại thuế.
Lưu ý:
•

Individual bao gồm cá nhân, doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty trách nhiệm hữu
hạn do một cá nhân làm chủ.

•

For U.S tax purposes, are you a U.S person?: Chọn No nếu bạn không phải là công
dân Hoa Kỳ

Thông tin bạn cần điền nếu chọn Individual:
•

Cá nhân: Điền tên đầy đủ của chủ sỡ hữu tài khoản

•

Doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ:
Điền tên đầy đủ chủ sở hữu công theo như Giấy phép kinh doanh.

Thông tin bạn cần điền nếu chọn Business:
•

Type of beneficial owner: Chọn loại hình sở hữu thụ hưởng.

•

Name of organization: Tên doanh nghiệp theo như Giấy phép kinh doanh.

•

Bấm Continue và hoàn thành các bước còn lại.

Hướng dẫn: Cập nhật thông tin tài khoản nhận tiền (bank account)
•

Trước khi cập nhật tài khoản ngân hàng nhận tiền thanh toán từ Amazon, bạn hãy
vào Seller Support để thông báo cho Amazon về việc thay đổi tài khoản ngân hàng
sắp tới.

•

Bấm Help >> Get Support >> Selling on Amazon >> Your Account >> Update Bank
Account information >> Contact Us

•

Vào Settings >> Account Info >> Deposit Methods

•

Bấm “Add new deposit method”, chọn thị trường và bấm “Add”

•

Chọn “Bank Location” và nhập chi tiết tài khoản ngân hàng mới. Để đảm bảo an toàn,
người bán phải nhập đầy đủ số tài khoản ngân hàng trước đó trong khung “Identify
your bank account” thì mới có thể nhấn vào “Set Deposit Method” để nhập tài khoản
nhận tiền thanh toán.

Lưu ý:
Mỗi lần thêm/thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản Amazon sẽ bị tạm giữ
3 ngày. Việc chuyển tiền sẽ không thể thực hiện cho đến khi hết hạn giữ.

