شماره پرونده
File No
ASI-QS-F208

AZAR SETAVIZ
INSPECTION ORDER FORM

شرکت بازرسی آذر ستاویز
فرم درخواست بازرسی

تاریخ صدور
Issued Date
2014/07/27

این قسمت باید توسط مشتری ازروی پروفرما ( ،)PIبارنامه ( )BLو سایر مدارک تکمیل گردد( .موارد ستاره دار الزامی میباشد)
شماره
پرفرما*
P/I No.

محموله (کاال)*
Cargo

تاریخ پرفرما*
P/Invoice Date

شرح کاال*
Desc. of Goods

وزن خالص کاال
)Net Wt. (KG

مبلغ کاال
FOB Amount
نوع درخواست
Request Type

بازرسی
Inspection

محل فعلی کاال
Cargo Location

در مبداء
In
Source
نقدی
Cash

نوع خرید
Purchase Type

شماره مجوز
ثبت سفارش
OrderReg No.
تعداد کانتینر
No Container

واحدپولی
Currency
Unit
نمونه
برداری
Sampling
در مقصد
In Dest.
اعتبارنامه
LC

استاندارد کاال
Standard No.
ثبت سفارش
Order Reg.

شماره کوتاژ
Cotaj No.
استعالم
پرفرما
PVO

نام بانک
Bank Name
شماره
اعتبارنامه
LC No.

شماره حواله
بانکی
Bank Draft No.

در صورتیکه کاال مشمول
استاندارد اجباری باشد الزاما
موارد روبرو باید انجام پذیرد

کد شعبه
Branch
Code

اطالعات فروشنده ()Supplier Information
* درصورت بازرسی در مبداء الزامی است

نام شرکت التین*
Company Name
نام مسئول مرتبط*
Contact Name
تلفن*
Tel
فکس
Fax
پست الکترونیکی*
Email
نشانی التین
Address
نام فارسی
شرکت/شخص*
Company Name Farsi
شماره ثبت/کدملی*
Reg No./Melli Code
کد اقتصادی*
Tax No.
کد پستی  01رقمی*
Postal Code
نشانی فارسی*
Farsi Address
موارد درخواستی جهت بازرسی
قبل ***از حمل PSI Orders

شماره بیمه نامه
Insurance No
شعبه بانک
Bank Branch

اطالعات خریدار ()Buyer Information

شماره
تعرفه کاال
Tariff No.

نام شرکت التین*
Company Name
نام مسئول مرتبط*
Contact Name
تلفن*
Tel
فکس*
Fax
پست الکترونیکی*
Email
نشانی محل
بازرسی*
Insp. Place Address
کشور/شهر
محل بازرسی*
Insp. Country/City
کشور تولید کننده*
Country of Origin
حمل کاال از طریق*
Via
مقصد کاال (گمرک)*
To

شمارش
Quantity

کیفیت
Quality

بسته بندی
Packing

لیبل زدن
Labeling

بارگیری
Loading

ارسال نمونه به آزمایشگاه – دریافت نتیجه آزمون – تطابق آن با استاندارد مربوطه کاال که
مورد تایید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد

مدارک الزم جهت ارسال همراه با فرم پر شده به شرح ذیل می باشد:
بازرسی
( )Inspectionو
نمونه برداری
()Sampling
جهت صدور ()COI
بازرسی
()Inspection
جهت صدور )(IC
استعالم پرفرما
()PVO

 PIپرفرما –  LCاعتبارنامه (فقط برای پرونده اعتباری) – Test Report
گزارش آزمون -
 MDاظهارنامه تولیدکننده –  Certificate of Originگواهی مبداء -
 Commercial Invoiceصورتحساب فروشنده –  B/Lبارنامه – Packing
List
** (کپی اظهارنامه گمرکی  -معرفی نامه استاندارد) فقط برای
بازرسی در مقصد
 PIپرفرما –  LCاعتبارنامه بانکی –  Bank Draftحواله بانکی در صورت
وجود حواله  Test Report -گزارش آزمون در صورت درخواست کیفیت
بانک  Commercial Invoice -صورتحساب فروشنده –  B/Lبارنامه –
Packing List
 PIپرفرما –  B/Lبارنامه – اظهارنامه گمرکی

تذکر
.1

.2
.3

مهم :
کلیه مدارک فوق می بایست توسط
متقاضی محترم اسکن شده و به Email
شرکت ارسال گردد ،در غیر اینصورت ادامه
پروسه پرونده امکان پذیر نمی باشد.
در هنگام ذخیره کردن این فرم ،نام فایل
آنرا تغییر نداده و به همان نام برگردانید.
مسئولیت صحت اطالعات وارده به عهده
مشتری می باشد و در صورت عدم صحت
هیچگونه
شرکت
وارده
اطالعات
مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

