
 

1. Piegādes dokumentu un personu kontrole
Veikta saskaņā ar: (atzīmēt visus pārbaudītos dokumentus)

  Oriģinālā pavadzīme no piesaistītā pārvadātāja
  Piesaistītā autovadītāja identitāte
  Identifikācijas karte / pase
  Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība / numura zīme
  Apdrošināšanas polise vai pierādījums apdrošināšanas 

esamībai
  Uzņēmējdarbības atļauja

2. Mobilo tālruņu numuru kontroles pasākumi
Pārbaudīt informāciju par autovadītāju, kas saglabāta TIMOCOM 
sistēmā. 

Vai zvanītājs lietoja mobilo tālruni?
 JĀ  NĒ

Ja JĀ, tad zvanīts atpakaļ uz šādu fiksētā tālruņa numuru:

Numurs: 
Kontaktpersona: 

3. E-pasta vēstule
Vai tās ir no FREEMAIL (BEZMAKSAS PASTA) pakalpojumu 
sniedzēja (GMX, GMAIL, HOTMAIL u.tml.)?

 JĀ  NĒ

Ja JĀ:

  Saņemts pārbaudes apstiprinājums pa faksu
  Veikta datu pārbaude
  Veikti papildu kontroles pasākumi:

   Pārbaudīts visu dokumentu īstums
   Veikts kontroles zvans uz pārvadātāja centrālo biroju u.tml.

4. Pirmais pasūtījums
Uzticot pasūtījuma izpildi pirmo reizi, → pārbaudiet identitāti un 
autovadītāja(-u) vārdu(-us) un uzvārdu(-us).

Pirmais pasūtījums:
 JĀ  NĒ

Ja JĀ:

  Veikta identitātes pārbaude (uzņēmumu katalogs)
  Veikta autovadītāja(-u) vārda(-u) un uzvārda(-u) pārbaude

5. Faksa numura īstuma pārbaude
Vai ir pārbaudīts pa faksu saņemto sūtījumu pieslēguma abonents?

 JĀ  NĒ

6. Apdrošināšanas apliecinājuma pārbaude
Veikta, sazinoties ar CMR apdrošinātājiem?

 JĀ  NĒ

7. Transportlīdzekļa atrašanās vietas noteikšana
Vai Jūs varat atrast Jūsu darījumu partnera transportlīdzekli, 
izmantojot TIMOCOM izsekošanu?

 JĀ  NĒ

Ja NĒ:

Uzstājiet, lai Jūsu darījumu partneris sasaista attiecīgo 
transportlīdzekli ar izsekošanas lietojumprogrammu un dod Jums 
atļauju sekot tam pārvadājuma veikšanas laikā.

8. Minimālas šaubas

Vai saistībā ar kravu ekspeditoru esat veicis/veikusi papildu 
ticamības pārbaudes, izmantojot TIMOCOM Identify un dažādus 
citus līdzekļus?

 JĀ  NĒ

Ja JĀ, lūdzu, īsumā izklāstiet, kas tika pārbaudīts un kādi bija 
pārbaudes rezultāti:

9. Jautājums par preču vērtību
Preču vērtība eiro: 

10. Preces ar augstu vērtību(> € 200 000)
Preču ar augstu vērtību pārvadāšana jāuztic tikai pārbaudītiem un 
uzticamiem partneriem!

Aptuvenais šī partnera līdz šim veikto reisu skaits:
 < 5  5 – 50  > 50

11. Izkraušanas datuma un laika pārbaude
Nekavējoties reaģējiet uz neatbilstībām.

Vai tika konstatētas neatbilstības?
 JĀ  NĒ

Ja JĀ, lūdzu, īsi izklāstiet tās:

12. PIEZĪMES
Obligāti ievērojiet un veiciet visus kontroles pasākumus — it īpaši 
maksimumslodzes laikā!

Regulāri apmāciet un informējiet visus pārvadājumu nodaļas 
darbiniekus.

Jūsu drošības kontrolsaraksts aizsardzībai  
pret kravu zādzībām

 
 Datums  paraksts

Vienota Eiropas iniciatīva no TIMOCOM un SCHUNCK GROUP — viena  
no nozīmīgākajiem starptautiskajiem apdrošināšanas brokeriem.
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