
 

1. Проверка на транспортните документите/лицата
Извършва се чрез: (отбележете с кръстче всички документи,  
които са контролирани)

  Оригинална товарителница от спедиторската фирма,  
която изпълнява поръчката

  Личностна идентификация на посочения шофьор
  Лична карта/международен паспорт
  Талон на МПС/регистрационен номер
  Застрахователна полица, респ. свидетелство за застраховка
  Разрешително за работа

2.  Контролни мерки за номера на мобилни 
телефони

Проверете запаметените данни на обявения в TIMOCOM шофьор. 
Извършено обаждане по мобилен телефон?

 ДА  НЕ

Ако ДА, обаждане по стационарен телефон е извършено на:

Номер: 
Лице за контакти: 

3. Съобщение по имейл
От доставчик на безплатни имейл адреси  
(GMX, GMAIL, HOTMAIL и т.н..)?

 ДА  НЕ

Ако ДА:

  Извършена е насрещна проверка чрез потвърждаване с факс
  Извършен контрол на данните
  Допълнителни контролни мерки

   Проверена е достоверността на всички предоставени 
документи

   Извършено е телефонно запитване в седалището  
на фирмата спедитор и т.н.

4. Възлагане на първа поръчка
При възлагане на първа поръчка → проверка на самоличността 
и проучване по името на шофьора.

Възлагане на първа поръчка:
 ДА  НЕ

Ако ДА:

  Извършена идентификационна проверка (фирмената 
директория)

  Извършено проучване по името на шофьора

5. Проверка за достоверността на номера на факса
Извършена проверка на пристигащите факсове за собственика 
на този номер?

 ДА  НЕ

6.  Извършена проверка на свидетелството за 
застраховка

Извършена при CMR застрахователя?
 ДА  НЕ

7.  Определяне местоположението на превозното 
средство

Може ли превозното средство на Вашия търговски партньор  
да бъде проследявано посредством TIMOCOM Tracking?

 ДА  НЕ

Ако НЕ:

Настоявайте затова Вашият търговски партньор да свърже 
превозното си средство в Tracking и да Ви даде достъп  
до следенето на местоположението по време на превоза.

8. При най-малко съмнение
Извършени ли са допълнителни проверки за достоверност при 
превозвача, чрез TIMOCOM Identify, както и в различни медии?

 ДА  НЕ

Ако ДА, опишете накратко къде и с какъв резултат:

9. Проверка на стойността на стоките
Стойност на стоките в евро: 

10. Висока стойност на стоките (> 200 000 €)
Особено при стоки с висока стойност възлагане на поръчките  
на опитни партньори!

Приблизителен брой курсове на този партньор до сега:
 < 5  5 – 50  > 50

11. Проверка на срока за разтоварване
При несъответствия реагирайте веднага.

Имаше ли несъответствия?
 ДА  НЕ

Ако ДА, опишете накратко:

12. УКАЗАНИЯ
Придържайте се и следвайте всички критерии за проверка 
особено в моменти на пиково натоварване!

Непрекъснато обучавайте и изостряйте вниманието на всички 
служители в спедиционния отдел.

Вашата проверка за сигурност за предотвратяване  
на кражбата на стоки

 
 Дата  подпис

Съвместна европейска инициатива на TIMOCOM и фирмата SCHUNCK-GROUP, 
един от водещите в международен план застрахователни брокери.
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