Vaše varnostno preverjanje
za preprečevanje kraje tovora
1. Preverjanje dokumentov/oseb

7. Določanje položaja vozila

Opravljeno preko: (prosimo, odkljukajte vse dokumente, ki so bili

Je vozilu vašega poslovnega partnerja mogoče slediti preko
Timocomovega sledenja?

preverjeni)

 originalnega tovornega lista naročenega prevozniškega
podjetja;
 identificiranja napovedanega voznika;
 osebne izkaznice/potnega lista;
 prometnega dovoljenja/registrske oznake vozila;
 zavarovalne police oz. dokazila o zavarovanju;
 obrtnega dovoljenja.

2. Ukrepi pri uporabi mobilnih telefonov
Pri Timocomu preverite shranjene podatke napovedanega voznika.
Je bil telefonski klic opravljen z mobilnim telefonom?
DA
NE

DA

NE

Če je odgovor NE:
Vztrajajte, da vaš poslovni partner svoja vozila poveže s funkcijo
sledenja in vam za čas trajanja prevoza omogoči določanje položaja.

8. Minimalni dvom
Ali so bila opravljena dodatna preverjanja verodostojnosti pri
prevozniku, prek storitve TIMOCOM Identify ter v različnih medijih?
DA

NE

Če je odgovor DA, na kratko obnovite, kje je bilo preverjano
in kakšen je rezultat teh preverjanj:

Če je odgovor DA, je bilo dodatno posvetovanje opravljeno
po stacionarnem telefonu:
Št. telefona:
Kontaktna oseba:

3. Pošiljanje e-pošte
Opravljeno preko brezplačnega ponudnika e-pošte
(GMAIL, HOTMAlL ipd.)?
DA
NE
Če je odgovor DA,
je bilo zahtevano potrdilo po faksu;
je bilo opravljeno preverjanje podatkov;
je bilo opravljeno dodatno preverjanje:
 preverjena je bila pristnost vse predložene dokumentacije;
opravljena je bila telefonska poizvedba na sedežu
prevozniškega podjetja.

4. Prvo naročilo
Ob prvem naročilu → preverjanje identitete in imen voznikov.

9. Preverjanje vrednosti blaga
Vrednost blaga v evrih:

10. Visoka vrednost blaga (> 200.000 €)
Posebno pri visoki vrednosti blaga, oddajajte naročila samo
izkušenim partnerjem!
Približno število prevozov tega partnerja do sedaj:
<5
> 50
5 – 50

11. Kontrola datuma raztovarjanja
V primeru odstopanj je potrebno takojšnje ukrepanje.
Je prišlo do odstopanj?
DA
NE
Če je odgovor DA, na kratko obrazložite:

Prvo naročilo:
DA
NE
Če je odgovor DA:
je bilo opravljeno preverjanje identitete (imenik podjetij);
je bilo opravljeno preverjanje imen voznikov.

5. Preverjanje pristnosti številke faksa
Je bila preverjena pristnost prejetih faksov pri lastniku priključka?
DA
NE

12. NAMIGI
Predvsem v času povečanega obsega dela upoštevajte in se držite
kriterijev preverjanja!
Vse odgovorne sodelavce stalno usposabljajte in povečujte njihovo
dovzetnost za tovrstno razmišljanje.

6. Preverjanje dokazila o zavarovanju
Je bilo opravljeno pri CMR zavarovalcu?
DA
NE

Datum		

Skupna evropska pobuda podjetja TIMOCOM in podjetja SCHUNCK-GROUP, enega
vodilnih mednarodnih zavarovalnih posrednikov.
DE 2019-04

Podpis

