Vaša sigurnosna provjera za izbjegavanje
krađe tereta
1. Provjeravanje dostavne dokumentacije / osoba

7. Utvrđivanje pozicije vozila

Sljedi kroz: (molimo označite svu dokumentaciju, koja je provjerena)

Može li se vozilo vašeg poslovnog partnera locirati pomoću sustava
TIMOCOM Tracking?

 Originalni teretni list od strane naloženog prijevoznika
 Identitet najavljenog vozača
 Osobna iskaznica / Putovnica
 Saobraćajna dozvola / Registarska oznaka vozila
 Polica osiguranja ili dokaz o osiguranju
 Radna dozvola

DA

NE

Ako NE:
Inzistirajte na tome da vaš poslovni partner poveže svoje vozilo
u sustavu praćenja (Tracking) i da vam omogući lociranje
u razdoblju transporta.

2. Mjere nadzora u slučaju mobilnih brojeva

8. Minimalna sumnja

Provjerite pohranjene podatke najavljenog vozača kod tvrtke
TIMOCOM.

Slijede li dodatne kontrole vjerodostojnosti kod prijevoznika, preko
sustava TIMOCOM Identify i u različitim medijima?

Primili ste poziv s mobitela?
DA
NE
Ukoliko da, povratni upit je slijedio na fiksnu telefonsku mrežu pod:

DA

NE

Ukoliko da, molimo Vas za mali sažetak, gdje i sa kojim rezultatom:

Brojem:
Osoba za kontakt:

3. Poruka putem e-pošte
Od FREEMAIL ponuđača (GMX, GMAIL, HOTMAIL itd.)?
DA
NE

9. Preupitati vrijednost robe
Vrijednost robe u Eurima:

Ukoliko da:
 otvrda putem faksa radi provjere
P
Provjera podataka
Dodatno poduzete kontrolne mjere:
 Sva priložena dokumentacija je provjerena na istinitost
Slijedio je telefonski upit kod prijevoznika itd.

10. Velika vrijednost robe (> 200.000 €)
Pogotovo kod robe sa visokom vrijednosti dodjelite nalog samo
iskusnim poslovnim partnerima!
Otpriličan broj vožnji kod navedenog poslovnog partnera do sada:
<5
> 50
5 – 50

4. Prva dodjela naloga

11. Kontrola datuma istovara

Pri prvom izdavanju naloga → Kontrola identiteta i istraživanje
imena vozača.

Kod nesuglasica odmah reagirati.

Prva dodjela naloga:
DA
NE
Ukoliko da:

Je li bilo nesuglasica?
DA
NE
Ukoliko da, molimo da nam kratko objasnite:

 ontrola identiteta slijedi (popis tvrtki)
K
Slijedio je upit za imenom vozača

5. Provjera o valjanosti faks broja

12. NAPOMENE

Je li uslijedila provjera prispjelih faksova na priključak vlasnika?
DA
NE

Pogotovo u špicama držite do svih kriterija provjere!

6. Provjera police osiguranja

Neprekidno školujte i senzibilizirajte sve zaposlenike na odjelu
za otpremu.

Je li slijedila kod CMR-osiguratelja?
DA
NE

Datum		

Zajednička europska inicijativa tvrtke TIMOCOM i grupacije SCHUNCK-GROUP,
jednog od vodećih međunarodnih posrednika osiguranja.
HR 2019-04

Potpis

