
 

1. Documentele primite/Verificarea persoanelor
De verificat: (vă rog să bifați documentele, pe care le verificați)

  Scrisoarea de trăsură originală a transportatorului
  Identitatea conducătorului auto delegat
  Cartea de identitate/pașaportul
  Certificatul/numărul de înmatriculare
  Certificatul de asigurare, respectiv dovada asigurării
  Autorizație profesională

2. În cazul unui număr de telefon mobil:
Verificați datele șoferului pe TIMOCOM. 

Ați fost sunat de pe un număr mobil?
 DA  NU

Dacă răspunsul este DA, cereți un număr de telefon fix:

Numărul de telefon: 

Persoana de contact: 

3. Mesaje prin email:
De la un furnizor FREEMAIL (GMX, GMAIL, HOTMAIL etc.) ?

 DA  NU

Dacă răspunsul este DA:

  Verificați prin confirmare pe fax și control al datelor.
  Urmează verificarea datelor
  Luați măsuri suplimentare:

   Verificați credibilitatea tuturor documentelor primite
   Întrebați sediul social al firmei etc.

4. Primul contact
La primul contact → verificați identitatea conducătorului.

La primul contact:
 DA  NU

Dacă răspunsul este DA:

  Verificare de date (Indexul firmelor)
  Verificați identitatea conducătorului auto

5. Verificarea numărulului de fax
Verificați și credibilitatea faxurilor primite?

 DA  NU

6. Verificarea dovezii de asigurare CMR
Dvs. verificați asigurările CMR primite?

 DA  NU

7. Localizarea mijlocului de transport
Este vehiculul partenerului dvs. de afaceri localizabil prin 
intermediul serviciului TIMOCOM Tracking?

 DA  NU

Dacă răspunsul este NU:

Insistați ca partenerul dvs. de afaceri să-și publice vehiculul de 
transport pe aplicația Tracking și să vă ofere acces pentru perioada 
transportului.

8. Dacă aveți dubii:
În cazul în care există întrebări, dubii ați verificaț firma prin 
serviciul TIMOCOM Identify sau prin alte metode?

 DA  NU

Dacă răspunsul este DA, ce rezultate ați avut până acum?

9. Verificarea mărfii
Valoarea bunurilor în Euro: 

10. Marfă cu valoare mare (> 200.000 €)
Semnați contracte, care includ bunuri de mare valoare, numai  
cu parteneri deja cunoscuți!

Numărul partenerilor de acest gen, cu care ați lucrat este de:
 < 5  5 – 50  > 50

11. Verificați termenul de descărcare
În caz de neconcordanță, interveniți imediat.

Ați avut cazuri, când ceva nu era în regulă?
 DA  NU

Dacă răspunsul este DA, vă rugăm să ne povestiți:

12. ATENȚIE:
Respectați cu strictețe toate criteriile de verificare, în special  
în perioadele aglomerate!

Instruiți permanent toți angajații și să obținem să devină loiali 
firmei.

Verificarea dvs. de siguranță pentru a evita 
furturile de marfă

 
 Data  Semnătura

O inițiativă europeană comună a societăților TIMOCOM și SCHUNCK-GROUP,  
unul dintre cei mai importanți brokeri de asigurare internaționali.
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