
Hồ sơ để xác minh danh tính bao gồm:

 Identity document – giấy tờ tùy thân: 1 trong 3 loại sau:

• Passport: Hộ chiếu

• National ID: Chứng minh nhân dân/căn cước

công dân

• Driver’s license: Giấy phép lái xe

 Additional document: 1 trong 2 loại hồ sơ sau

• Bank statement: Sao kê tài khoản ngân hàng

• Card statement: Sao kê thẻ tín dụng
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Hướng dẫn

Nếu chọn Passport thì upload 1 file hộ chiếu duy nhất. Đảm bảo:

 Passport phải có chữ ký của chủ hộ chiếu.

 Passport còn hiệu lực

 Tên, số passport, ngày sinh, ngày hết hạn phải trùng với thông

tin đăng ký

 Chụp ảnh trang thông tin và trang chữ ký bằng điện thoại trên

nền gạch (nên dùng ngón tay ấn giữ trang passport để chứng tỏ

passport là bản có thật, tay không che mất thông tin và hạn chế

chụp trên nền trắng/đen).
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Hướng dẫn

Nếu chọn CMND/GPLX thì upload 2 file mặt trước và mặt sau của

CMND/GPLX. Đảm bảo:

 CMND/GPLX chưa hết hạn. Tên, số CMND/GPLX, ngày sinh, ngày

hết hạn phải trùng với thông tin đăng ký

 Chụp hình sáng rõ, không lóa, không che mất thông tin

 Có thể sử dụng giấy tờ hoàn toàn bằng tiếng Việt mà không cần

dịch thuật
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Trong phần Additional document, nếu chọn bank account

statement thì nộp sao kê tài khoản thanh toán. Nếu chọn credit

card statement thì nộp sao kê thẻ tín dụng. Đảm bảo:

 Đối với tài khoản cá nhân, tên, địa chỉ trên sao kê cần trùng

khớp với tên đăng ký tài khoản Amazon. Đối với tài khoản cho

công ty, tên trên sao kê phải trùng khớp với tên công ty đăng

ký tài khoản Amazon hoặc tên người đại diện pháp lý cho

Doanh nghiệp theo giấy ĐKKD.

 Sao kê phải được phát hành trong vòng 180 ngày gần nhất. có

tên ngân hàng, địa chỉ của ngân hàng và logo.
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Hướng dẫn

 Sau khi 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 bạn

nếu cần làm rõ thêm thông tin trong 2 ngày

làm việc
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2. Tình trạng duyệt SIV

Ảnh 1: Cần điều chỉnh thông tin/hồ sơ Ảnh 2: Hồ sơ bị từ chối

Ảnh 3: Hồ sơ được duyệt
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Hướng dẫn

 Kiểm tra email thông báo từ SIV 

team. Thường sẽ nhận được 2 

emails

Email 1: thông
tin chung

LÀM GÌ KHI SIV YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN HỒ SƠ



Email 2: 
Hướng dẫn

cụ thể
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Hướng dẫn

 Khi đăng nhập, Seller 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 thì

đăng nhập vào Seller Central và bấm “Get Support” ở 

góc dưới bên trái trang để hỏi Seller Support thông tin 

nào cần điều chỉnh

NỘP THÊM THÔNG TIN CHO SIV

mailto:trms-siv-sesunoir@amzon.com


Hướng dẫn

 Please describe your issue: trình bày vấn đề bằng

tiếng Anh

 Your number: nếu 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”.

 Seller Support sẽ phản hồi trong vòng 24 tiếng

MẪU LIÊN HỆ SELLER SUPPORT



Hướng dẫn

 Có thể đăng ký lại dùng 1 địa chỉ email mới, áp dụng tối đa 3 lần với 3 email khác nhau

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

 Trong trường hợp không thể tạo tài khoản dù hồ sơ hợp lệ, vui lòng email tới: agshcmc-

sps@amazon.com để yêu cầu hỗ trợ.

Lưu ý: Với mỗi Nhà bán hàng, Amazon sẽ chỉ cho phép tạo duy nhất 1 tài khoản bán hàng. Team 

Amazon Global Selling có thể từ chối hỗ trợ nếu Nhà bán hàng đã từng có tài khoản trước đó hoặc sử

dụng giấy tờ thiếu trung thực.

LÀM GÌ KHI SIV TỪ CHỐI HỒ SƠ
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