Vaša bezpečnostná kontrola pre
zabránenie krádeže nákladu
1. Kontrola dodacích dokumentov a osôb:

7. Sledovanie vozidla

Skontrolované: (začiarknite všetky podklady, ktoré boli overené)

Je možné sledovať vozidlo Vášho obchodného partnera vo Sledovaní
vozidiel od TIMOCOM?

 Originálny nákladní list povereného dopravcu
 Identita nahláseného vodiča
 Občiansky preukaz/cestovný pas
 Technický preukaz vozidla/Registračná značka
 Poistná zmluva resp. doklad o poistení
 Živnostenský list

ÁNO

NIE

Pokiaľ NIE:
Trvajte na tom, aby Váš obchodný partner pridal svoje vozidlo
do Sledovania a udelil Vám oprávnenie na jeho sledovanie
v priebehu prepravy.

2. Kontrolné opatrenie v prípade mobilných čísiel

8. Akákoľvek pochybnosť

Preverte uložené údaje nahláseného dopravcu v TIMOCOM.

Bola uskutočnená dodatočná kontrola zhodnosti údajov u dopravcu,
pomocou TIMOCOM Identify a v iných zdrojoch?

Išlo o telefonát z mobilného telefónu?
ÁNO
NIE
Pokiaľ ÁNO, preverenie pevnej linky prebehlo u:

ÁNO

NIE

Pokiaľ ÁNO, v krátkosti zhrňte, kde a aký bol výsledok:

Číslo:
Kontaktná osoba:

3. E-mailové správy
Odoslané z freemailovej adresy

(POST, CENTRUM, GMAIL, HOTMAIL atď.)?

ÁNO

NIE

Pokiaľ ÁNO, boli uskutočnené nasledujúce opatrenia:
Potvrdenie faxom
Kontrola údajov
Ďalšie kontrolné opatrenia:
 Overenie pravosti všetkých predložených dokumentov
Telefonický dopyt v sídle dopravcu atď.

4. Prvá zákazka
V prípade prvej zákazky si vyhľadajte informácie o dopravcovi
a overte jeho identitu.
Prvá zákazka:
ÁNO
NIE

8. Zistenie hodnoty tovaru
Hodnota tovaru v eurách:

10. Hodnota tovaru (> 200.000 €)
Najmä v prípade tovaru s vysokou hodnotou zadávajte zákazku
len overeným partnerom!
Doterajší počet jázd s týmto partnerom cca.:
<5
> 50
5 – 50

11. Overenie termínu a miesta vykládky
Pri akýchkoľvek nezrovnalostiach ihneď konajte.
Objavili sa nejaké nezrovnalosti?
ÁNO
NIE
Pokiaľ ÁNO, stručne ich popíšte:

Pokiaľ ÁNO, boli uskutočnené nasledujúce opatrenia:
 ontrola identity dopravcu (Adresár firiem)
K
Vyhľadanie informácií o dopravcovi

5. Overenie pravosti faxového čísla
Bol u prijatých faxov overený majiteľ pevnej linky?
ÁNO
NIE

12. Rada na záver
Dodržiavajte všetky kontrolné kritériá – obzvlášť v špičke!
Vykonávajte pravidelné školenia a osvetu u všetkých zamestnancov.

6. Overenie dokladu o poistení
Bol overený doklad o poistení u poistiteľa CMR?
ÁNO
NIE
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