Ο έλεγχος ασφαλείας για να αποφύγετε
την κλοπή φορτίου
1. Έγγραφα μεταφοράς/Έλεγχος ατόμου

7. Εντοπισμός οχημάτων

Έγινε από: (σημειώστε όλα τα έγγραφα που έχουν ελεγχθεί)

Μπορεί το όχημα του συνεργάτη σας να εντοπιστεί μέσω του Tracking
της TIMOCOM;

 Το γνήσιο έγγραφο φορτίου του συμβεβλημένου μεταφορέα
 Η προσωπική ταυτότητα του οδηγού συνιστάται
 Ταυτότητα /
Διαβατήριο
 Χαρτιά φορτηγού / Πινακίδα κυκλοφορίας
 Πιστοποιητικό ασφάλισης ή απόδειξη
ασφάλισης
 Άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας

2. Μέτρα ελέγχου για αριθμούς κινητού τηλεφώνου
Ελέγξτε τα αποθηκευμένα δεδομένα του αναγγελθέντος οδηγού στο
TIMOCOM.
Η κλήση έγινε μέσω κινητού τηλεφώνου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ.

ΟΧΙ

Εάν όχι:
Επιμένετε στον συνεργάτη να σας συνδέει το όχημά του με την
παρακολούθηση και σας ξεκλειδώνει κατά τη διάρκεια της περιόδου
μεταφοράς την τοποθεσία.

8. Ελάχιστη αμφιβολία
Επιπρόσθετοι έλεγχοι αξιοπιστίας του μεταφορέα μέσω του
TIMOCOM Identify και σε διάφορα μέσα;
ΝΑΙ.

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε να στείλετε μια σύντομη περίληψη του πού
και με τι αποτέλεσμα:

Εάν ναι, οι διαβουλεύσεις σχετικά με το σταθερό τηλέφωνο
πραγματοποιούνται στο:
Aριθμός:
Πρόσωπα Επικοινωνίας:

3. Μηνύμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Από έναν παροχέα FREEMAIL (GMX, GMAIL, HOTMAIL κ.λπ.);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ:
 πιβεβαίωση φαξ για αντισταθμιστικό έλεγχο
Ε
Έλεγχος δεδομένων
Πρόσθετα μέτρα ελέγχου
 Όλα τα υποβληθέντα έγγραφα ελέγχθηκαν ως προς την
αυθεντικότητα
Telefonische Nachfrage beim Sitz des Frachtführers etc.
erfolgt

4. Πρώτη συνεργασία
Για μια πρώτη συνεργασία → Έλεγχος ταυτότητας και αναζήτηση
ονόματος του οδηγού.

9. Ελέγχος αξίας φορτίου
Αξία φορτίου σε Ευρώ:

10. Υψηλή αξία φορτίου (> 200.000 €)
Ειδικά για την υψηλή αξία φορτίων μόνο αναθέτοντας σε έμπειρους
συνεργάτες!
Περίπου αριθμός μεταφορών από αυτόν τον εταίρο μέχρι στιγμής:
<5
> 50
5 – 50

11. Έλεγχος της ημερομηνίας εκφόρτωσης
Εάν υπάρχουν διαφορές, αντιδράστε αμέσως.
Υπήρξε κάποια διαφορά;
ΝΑΙ.
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, εξηγήστε εν συντομία:

Πρώτη συνεργασία:
ΝΑΙ.
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ:
 λεγχος ταυτότητας (Kατάλογος Eπιχειρήσεων)
Έ
Αναζήτηση για όνομα του οδηγού

5. Επαλήθευση του αριθμού φαξ
Ελέγξτε τα εισερχόμενα φαξ του αποστολέα
ΝΑΙ.
ΟΧΙ

12. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ειδικά στις δύσκολες ώρες για να διατηρήσετε όλα τα κριτήρια
αναθεώρησης και να παρακολουθείτε!
Εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων στο τμήμα οδικών μεταφορών
σε συνεχή βάση και ευαισθητοποίηση.

6. Επαλήθευση του πιστοποιητικού ασφάλισης
Έγινε στην ασφαλιστική εταιρία του CMR;
ΝΑΙ.
ΟΧΙ
Ημερομηνία		
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