
 

1. Szállítólevél-/Személyellenőrzés
A következő dokumentumok alapján történik: (Kérjük minden olyan 
okiratot jelöljön be, amelyeket ellenőriznek)

  Az eredeti fuvarlevele a megbízott fuvarozó vállalkozásnak.
  Személyazonossága a lejelentett gépkocsi vezetőnek
  Személyi Igazolvány/Útlevél
  Menetlevél/Rendszám
  Kötelező Biztosítás ill. biztosítási igazolás
  Iparűzési engedély

2. Ellenőrzési eljárás mobiltelefonnal/E-truck
Ellenőrizze a megbízott gépkocsi vezető adatait a TIMOCOM-on 
keresztül. 

Sikerült felhívnia a gk vezetőjét?
 Igen.  Nem.

Ha IGEN, akkor kérdések esetén vezetékes telefonon:

Telefonszám: 
Kapcsolattartó személy: 

3. E-mail üzenet
Egy ingyenes levelezőrendszerről (GMX, GMAIL, HOTMAll stb.)?

 Igen.  Nem.

HA IGEN:

  Visszaellenőrzés faxon megtörtént
  Adatok leellenőrzése megtörtént
  Kiegészítő ellenőrzések:

   Minden lehetséges dokumentum eredetiségéről 
megbizonyosodott

   Telefonon érdeklődött a gépkocsi vezető székhelyéről, stb.

4. Első fuvarmegbízás
Az első fuvarmegbízásnál → a gépkocsi vezető 
személyazonosságáról való meggyőződés

Első fuvarmegbízás:
 Igen.  Nem.

HA IGEN:

  Személyazonosság (fuvarjegyzékből)
  A gépkocsi vezetőjének a nevén keresztül

5. A faxszám eredetisége
A kapcsolattartó személynek címzett fax sikeresen célba talált?

 Igen.  Nem.

6. A biztosítási igazolás ellenőrzése
CMR Biztosítás?

 Igen.  Nem.

7. Jármű helyzetének meghatározása
Üzleti partnerének gépjárműve követhető a TIMOCOM Tracking 
funkcióján keresztül?

 Igen.  Nem.

Ha NEM:

Ügyeljen arra, hogy az üzleti partnerének a gépjárműve össze 
legyen kapcsolva a Tracking-el és nyomon követhető legyen  
a szállítási idő alatt.

8. A legkisebb kétség felmerül Önben?
Plauzibilitási vizsgálata a fuvarozónak a fuvarbörzén keresztül 
(TimoCom Identify) úm. különböző médiákon keresztül megtörtént?

 Igen.  Nem.

Ha IGEN, foglalja össze röviden, hogy hol és milyen eredménnyel:

9. Az áru értéke után érdeklődni
Az áru értéke Euróban 

10. Magas áruérték (> 200.000 €)
Magas értékű árut csak tapasztalt partnernek adjunk ki!

Az eddigi kb-i áruszállításai a partnernek:
 < 5  5 – 50  > 50

11. A lerakodás időpontjának az ellenőrzése
Bármilyen eltérésnél azonnal reagáljunk!

Voltak eltérések a lerakodásnál?
 Igen.  Nem.

Ha IGEN, kérjük röviden fejtse ki:

12. MEGJEGYZÉS
Különösen figyeljünk csúcsidőkben az ellenőrzésekre és tartsuk  
be vagy pótoljuk őket!

Minden fuvarszervező dolgozót folyamatosan képezzünk valamint 
tegyük elhivatottá cégünk iránt.

Az ön biztonsági ellenőrzése  
az árulopások elkerülése végett

 
 Dátum  aláírás

A TIMOCOMés az egyik vezető nemzetközi biztosítási alkusz, a SCHUNCK-GROUP 
közös európai kezdeményezése.
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