Ваш контрольний список, який захищає
від крадіжок вантажу
1. Накладні та особистий контроль

7. Місцерозташування транспортного засобу

Заповнюється на: (будь ласка, оберіть всі документи, які перевіряються)

Чи можете ви відслідкувати транспортний засіб вашого ділового
партнера через функцію відслідковування TIMOCOM?

 Оригінал накладної від обраного перевізника
 Підтвердження особистості обраного водія
 Ідентифікаційний документ / паспорт
 Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу / номер
транспортного засобу
 Страховий поліс або підтвердження страхування
 Ліцензія на ведення певного виду діяльності

2. Контрольні заходи для мобільних номерів
Перевірте інформацію про водія, яка збережена у системі
TIMOCOM.
Чи використовував той, хто дзвонить, мобільний телефон?
ТАК
НІ
Якщо ТАК, перетелефонувати на наступний номер:

ТАК

НІ

Якщо НІ:
Наполягайте на тому, що ваш діловий партнер пов’язав
відповідний транспортний засіб з додатком для відслідковування
та надає вам дозвіл робити це протягом всього перевезення.

8. Мінімальні сумніви
Чи проводили ви додаткові перевірки
достовірності відправника за допомогою програми
TIMOCOM Identify або інших засобів?
ТАК

НІ

Якщо ТАК, будь ласка, коротко опишіть за допомогою чого і який
був результат:

Номер:
Контактна особа:

3. Електронний лист
Чи це постачальник FREEMAIL(GMX, GMAIL, HOTMAIL, etc.)?
ТАК
НІ

9. Питання вартості вантажу
Вартість вантажу в євро:

Якщо ТАК:
 Перевірка отриманого факсом підтвердження
 Дата перевірки
 Прийняті додаткові контрольні заходи:
 Перевірка справжності всі документів
 Запит по телефону до головного офісу перевізника тощо

10. Високовартісний вантаж (> €200,000)
Спеціально лише для цінних товарів оформлюйте замовлення
досвідченим партнерам!
Приблизна кількість поїздок з цим партнером на даний час:
<5
>50
5 – 50

4. Перше призначення

11. Дата розвантаження та час перевірки

У випадку першого призначення →перевірте особу та знайдіть
ім’я (імена) водія (водіїв).

Миттєве реагування на несправності.

Перше призначення:
ТАК
НІ
Якщо ТАК:

Чи мали місце несправності?
ТАК
НІ
Якщо ТАК, коротко опишіть:

 Виконано перевірку особи (довідник компанії)
 Виконано пошук імені (імен) водія (водіїв)

5. Справжність перевірки номеру факсу

12. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Чи перевірені вхідні факси підписника зв’язку?
ТАК
НІ

Дотримуйтесь та підтверджуйте всі критерії якості, особливо
в період максимального навантаження!

6. Підтвердження перевірки страхування

Регулярно тренуйте та інструктуйте своїх працівників у відділах
відвантаження товарів.

Виконано стосовно CMR-страхування
ТАК
НІ

Дата		

Спільна європейська ініціатива від TIMOCOM та SCHUNCK GROUP - одного
з провідних міжнародних страхових агентів.
DE 2019-04
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