
 

1. Kontrola dokumentów dostawczych oraz osób je 
dostarczających
Przeprowadzona poprzez: (należy zakreślić wszystkie dokumenty 
podlegające kontroli)

  Oryginalny list przewozowy firmy wykonującej zlecenie
  Tożsamość zapowiedzianego kierowcy
  Dowód osobisty/paszport
  Dowód rejestracyjny/numer rejestracyjny pojazdu
  Polisa ubezpieczeniowa bądź dowód ubezpieczenia
  Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

2. Czynności kontrolne w przypadku numerów 
komórkowych
Sprawdź zapisane dane zapowiedzianego kierowcy w TIMOCOM.

Czy połączenie nastąpiło z telefonu komórkowego?
 TAK  NIE

W przypadku odpowiedzi TAK, potwierdzenia dokonano pod 
następującym numerem stacjonarnym:

Numer: 
Osoba kontaktowa: 

3. Wiadomość e-mail
Czy wiadomość została wysłana z bezpłatnego konta pocztowego 
(GMX, GMAIL, HOTMAlL itp.)?

 TAK  NIE

W przypadku odpowiedzi TAK:

  Potwierdzenie faksem w celu kontroli krzyżowej
  Kontrola danych
  Dodatkowe czynności kontrolne:

   Sprawdzenie autentyczności przedłożonych dokumentów
   Telefoniczne zapytanie skierowane do siedziby  

przewoźnika itp.

4. Pierwsze zlecenie
Przy pierwszym zleceniu → kontrola tożsamości i zapytanie o 
nazwisko kierowcy.

Pierwsze zlecenie:
 TAK  NIE

W przypadku odpowiedzi TAK:

  Kontrola tożsamości (Indeks firm)
  Zapytanie o nazwisko kierowcy

5. Sprawdzenie autentyczności numeru faksu
Weryfikacja przychodzących faksów sprawdzająca właściciela 
numeru?

 TAK  NIE

6. Weryfikacja dowodu ubezpieczenia
w firmie oferującej ubezpieczenie transportowe?

 TAK  NIE

7. Lokalizowanie pojazdu
Czy partner biznesowy umożliwił monitorowanie pozycji swojego 
pojazdu za pomocą funkcji trackingu w TIMOCOM?

 TAK  NIE

W przypadku odpowiedzi NIE:

Nalegaj na to, aby Twój partner biznesowy powiązał swój pojazd  
z funkcją trackingu i zezwolił na monitorowanie jego położenia  
w trakcie transportu.

8. Najmniejsze wątpliwości
Czy zostały przeprowadzone dodatkowe kontrole merytoryczne  
u przewoźnika za pomocą TIMOCOM Identify oraz za pomocą innych 
dostępnych środków?

 TAK  NIE

W przypadku odpowiedzi TAK, prosimy o krótką informację,  
gdzie i z jakim rezultatem:

9. Uzyskanie informacji o wartości towaru
Wartość towaru w euro: 

10. Wysoka wartość towaru (powyżej 200.000 €)
Szczególnie w przypadku towaru o wysokiej wartości należy 
korzystać tylko i wyłącznie z usług doświadczonych partnerów!

Szacunkowa liczba dotychczas zrealizowanych przez danego 
partnera przewozów:

 < 5  5 – 50  > 50

11. Kontrola terminów rozładunku
Zaleca się natychmiastową reakcję w przypadku niezgodności.

Czy wystąpiły niezgodności?
 TAK  NIE

W przypadku odpowiedzi TAK, prosimy o krótkie wyjaśnienie:

12. Wskazówki
Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich kryteriów kontroli  
i weryfikacji również w okresach największego natłoku pracy,

a także sukcesywnie szkolić i uwrażliwiać wszystkich pracowników 
w tym zakresie.

Kontrola bezpieczeństwa minimalizuje 
ryzyko kradzieży ładunku

 
 Data  Podpis

Wspólna inicjatywa unijna firm TIMOCOM i SCHUNCK GROUP, czołowego 
międzynarodowego brokera ubezpieczeniowego.
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