
 

1. Pristatymo dokumentų ir asmens kontrolė
Užpildyta pagal: (pažymėkite visus dokumentus, kurie buvo patikrinti)

  Originalus važtaraštis gautas iš paskirto vežėjo
  Paskirtojo vairuotojo tapatybė
  Asmens tapatybės kortelė / pasas
  Transporto priemonės registracijos liudijimas / valstybinis 

numeris
  Draudimo polisas arba draudimo įrodymas
  Veiklos licencija

2. Mobiliųjų telefonų numerių kontrolės priemonės
Patikrinkite vairuotojo duomenis, išsaugotus TIMOCOM sistemoje. 

Ar skambinantysis naudojo mobilųjį telefoną?
 TAIP  NE

Jei TAIP, ar buvo skambinta atitinkamu fiksuotojo ryšio numeriu:

Numeris: 
Kontaktinis asmuo: 

3. El. laiškas
Ar el. laišką gavote iš nemokamo el. pašto teikėjo  
(GMX, GMAIL, HOTMAlL ir kt.)?

 TAIP  NE

Jei TAIP:

  Papildomas patvirtinimas gautas faksu
  Duomenų patikrinimas atliktas
  Papildomos kontrolės priemonės, kurių buvo imtasi:

   visų dokumentų autentiškumas patikrintas
   atlikta užklausa telefonu susisiekiant su pagrindiniu vežėjo 

biuru, kt.

4. Pirmas užsakymas
Pateikiant užsakymą pirmą kartą → patikrinti tapatybę ir vairuotojo 
(-ų) vardą bei pavardę.

Pirmas užsakymas
 TAIP  NE

Jei TAIP:

  Tapatybė patikrinta (įmonės katalogas)
  Vairuotojo (-ų) patikrinimas atliktas

5. Fakso numerio autentiškumas patikrintas
Ar patikrinote gaunamų faksų priėmimo prisijungimo duomenis?

 TAIP  NE

6. Draudimo patikrinimo įrodymas
Atlikta su CMR draudikais?

 TAIP  NE

7. Transporto priemonės buvimo vietos nustatymas
Ar galite nustatyti savo verslo partnerio transporto priemonės 
buvimo vietą naudodami TIMOCOM stebėjimo funkciją?

 TAIP  NE

Jei NE:

paprašykite, kad Jūsų verslo partneris susietų atitinkamas 
transporto priemones su stebėjimo programa ir suteiktų jums 
stebėjimo leidimą pervežimo metu.

8. Minimalios abejonės
Ar atlikote papildomus ekspeditoriaus patikimumo patikrinimus, 
naudodamiesi TIMOCOM identifikavimu ir įvairiose kitose 
sistemose?

 TAIP  NE

Jei TAIP, prašome pateikti trumpą santrauką, koks buvo rezultatas:

9. Klausimas apie prekių vertę
Prekių vertė eurais: 

10. Didelės vertės prekės (> 200 000 eurų)
Ypač didelės vertės prekių užsakymus priskirkite tik patyrusiems 
partneriams!

Apytikslis iki šiol atliktų kelionių skaičius su šiuo partneriu:
 < 5  5 – 50  > 50

11. Patikrinkite iškrovimo datą ir laiką
Nedelsiant reaguokite į neatitikimus.

Buvo neatitikimų?
 TAIP  NE

Jei TAIP, prašome trumpai tai aprašyti:

12. ATKREIPKITE DĖMESĮ
Laikykitės visų kontrolės kriterijų, ypač piko metu!

Reguliariai mokykite visus darbuotojus, dirbančius pervežimo 
skyriuje, būti budriais.

Saugumo priemonės, siekiant išvengti  
krovinio vagystės

 
 Data  parašas

Bendra TIMOCOM ir SCHUNCK GROUP, vienos iš pirmaujančių tarptautinių 
draudimo brokerių, Europos iniciatyva.
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