
 

1. Kontrola dodacích dokumentů a osob
Zkontrolováno: (zaškrtněte všechny podklady, které byly ověřeny)

  Originální nákladní list pověřeného dopravce
  Identita nahlášeného řidiče
  Občanský průkaz/cestovní pas
  Technický průkaz vozu/Registrační značka
  Pojistná smlouva, resp. doklad o pojištění
  Živnostenský list

2. Kontrolní opatření u mobilních čísel
Prověřte uložená data nahlášeného dopravce v TIMOCOM. 

Jednalo se o telefonát z mobilního telefonu?
 ANO  NE

Pokud ANO, prověření pevné linky proběhlo u:

Číslo: 
Kontaktní osoba: 

3. E-mailové zprávy
Odeslané z freemailové adresy  
(SEZNAM, CENTRUM, GMAIL, HOTMAIL atd.)?

 ANO  NE

Pokud ANO, proběhla následující opatření:

  Potvrzení faxem
  Kontrola údajů
  Další kontrolní opatření:

   Ověření pravosti všech předložených dokumentů
   Telefonický dotaz v sídle dopravce atd.

4. První zakázka
V případě první zakázky si vyhledejte informace o dopravci a ověřte 
jeho identitu.

První zakázka:
 ANO  NE

Pokud ANO, proběhla následující opatření:

  Kontrola identity dopravce (Profily firem)
  Vyhledání informací o dopravci

5. Ověření pravosti faxového čísla
Byl u příchozích faxů ověřen majitel pevné linky?

 ANO  NE

6. Ověření dokladu o pojištění
Byl ověřen doklad o pojištění u pojistitele CMR?

 ANO  NE

7. Sledování vozidla
Je možné sledovat vozidlo Vašeho obchodního partnera v aplikaci 
Tracking od TIMOCOM?

 ANO  NE

Pokud NE:

Trvejte na tom, aby Váš obchodní partner přidal svůj vůz do aplikace 
Tracking a udělil Vám oprávnění k jeho sledování během přepravy.

8. Jakákoliv pochybnost
Proběhla dodatečná kontrola shodnosti údajů u dopravce, přes 
TIMOCOM Identify a v jiných zdrojích?

 ANO  NE

Pokud ANO, v krátkosti shrňte, kde a jaký byl výsledek:

9. Zjištění hodnoty zboží
Hodnota zboží v eurech: 

10. Hodnota zboží (> 200.000 €)
Obzvláště u zboží s vysokou hodnotou zadávejte zakázku jen 
ověřeným partnerům!

Dosavadní počet jízd s tímto partnerem cca:
 < 5  5 – 50  > 50

11. Ověření termínu a místa vykládky
Při jakýchkoliv nesrovnalostech ihned jednejte.

Objevily se nějaké nesrovnalosti?
 ANO  NE

Pokud ANO, stručně je popište:

12. Rada na závěr
Dodržujte všechna kontrolní kritéria – obzvláště ve špičce!

Provádějte pravidelná školení a osvětu u všech zaměstnanců.

Vaše bezpečnostní kontrola proti  
krádeži nákladu

 
 Datum  Podpis

Společná evropská iniciativa společností TIMOCOM a SCHUNCK GROUP, jednoho 
z předních mezinárodních zprostředkovatelů pojištění.

CZ 2021-04


	Kontrollkästchen 491: Off
	Kontrollkästchen 490: Off
	Kontrollkästchen 489: Off
	Kontrollkästchen 488: Off
	Kontrollkästchen 487: Off
	Kontrollkästchen 486: Off
	Optionsfeld 20: Off
	Kontrollkästchen 485: Off
	Kontrollkästchen 484: Off
	Kontrollkästchen 483: Off
	Kontrollkästchen 482: Off
	Kontrollkästchen 4015: Off
	Kontrollkästchen 4014: Off
	Kontrollkästchen 4013: Off
	Textfeld 303: 
	Textfeld 348: 
	Textfeld 349: 
	Textfeld 350: 
	Textfeld 351: 
	Textfeld 352: 
	Textfeld 353: 
	Textfeld 354: 
	Textfeld 355: 
	Textfeld 356: 


