
 

1. Проверка на испратници/лица
Се врши преку: (Ве молиме обележете ги сите докуметни кои беа 
проверени)

  Оригинален ЦМР од овластената транспортна фирма
   Проверка на личните податоци на најавениот возач
   Лична карта/пасош
  Сообраќајна дозвола/број на сообраќајни таблички
   Осигурување т.е доказ за осигуреност
   Лиценца

2.  Конторолни мерки кај мобилен број
Проверете ги снимените податоци на најавениот возач  
на TIMOCOM. 

Дали повикот беше преку мобилен телефон?
 ЈА  НЕ

Ако ДА, дали е повратно разговарано на фиксната линија:

Број: 
Соговорник: 

3. Известување преку Е-пошта
Дали Имејлот е испратен преку слободен понудувач како  
(YAHOO, GMAIL, HOTMAIL etc.?

 ДА  НЕ

Ако ДА:

   Потврда преку факс како противпроверка
   Следи проверка на податоците
   Дополнително преземени контролни мерки:

    Сите приложени документи се проверени дека  
се вистинити

    Извршена е телефонска проверка во седиштето  
на транспортната фирма

4. Прв налог
При доделување на првиот налог  → контрола на идентитетот  
и проверка на името на возачот.

Прв налог:
 ДА  НЕ

Ако ДА:

  Проверка на идентитетот (регистрација на фирмата)
    Проверка на фирмта според називот

5.  Проверка на исправноста на бројот на факс 
Дали е извршена проверка на бројот на факс од кој е пристигнат 
факсот?

 ДА  НЕ

6.  Проверка на доказот за осигуреност
Проверено преку осигурителната компанија на ЦМР-от?

 ДА  НЕ

7. Локализирање на возилото
Дали возилото на Вашиот деловен партнер може да  
се локализира преку функцијата за следење на возила  
во TIMOCOM Tracking?

 ДА  НЕ

Ако НЕ:

Инсистирајте Вашиот деловен партнер своето возило  
да го поврзе со опцијата за следење на возила Tracking  
и да Ви ослободи пристап да може да го следите возилото  
за времетраење на транспортот.

8. Минимален сомнеж
Дополнителни контроли кај други превозници преку TIMOCOM 
Identify како и кај различни медиуми?

 ДА  НЕ

Ако ДА, Ве молиме за кратко објаснување каде и со каков 
резултат:

9. Утврдена е вредноста на утоварот
Вредност на утоварот во Евра: 

10. Повисока вредност (> 200.000 €)
Особено кај повисока вредност на утоварот, налози за утовари 
само на искусни партнери!

Приближен број на заеднички превози со тој партнер досега:
 < 5  5 – 50  > 50

11. Проверка на терминот за истовар
При нерегуларности веднаш да се реагира.

Дали имаше нерегуларности?
 ДА  НЕ

Ако ДА, Ве молиме на кратко објаснете:

12. УПАТСТВА
Особено во моменти кога има зголемена активност,  
да се внимава на сите критериуми за проверка и доследно  
да се спроведуваат!

Сите вработени во одделот за испораки постојано  
да се обучуваат и да се насочуваат.

Ваша безбедносна проверка за избегнување  
на кражби на утовари

 
 Датум  Потпис

Заедничка европска иницијатива на TimoCom и SCHUNCK-GROUP,  
една од водечките меѓународни осигурителни компании.
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