
 

1. Dokumentkontroll/Personkontroll
Utförd via: (Vänligen kryssa för det som kontrollerats)

  Fraktsedel i original från samarbetspartnern
  Personlig identitet på aviserad chaufför
  ID-kort/Pass
  Registreringspapper/Registreringsskylt
  Transportförsäkring
  Transporttillstånd

2. Kontroll gällande mobilnummer
Kontrollera uppgifter från föraren med de uppgifter som finns hos 
TIMOCOM. 

Kom samtalet från en mobil?
 JA  NEJ

Om Ja, kontrollringt till fast nummer:

Nummer: 
Kontaktperson: 

3. Kontakt via e-mail?
Från en gratis email-leverantör (Yahoo, Gmail, Hotmail osv.)?

 JA  NEJ

Om ja:

  Bekräftelse via fax för att dubbelkolla uppgifter
  Information kontrollerad
  Ytterligare uppgifter som kontrollerats:

   Kontrollerat äktheten på alla dokument
   Kontakt även per telefon med huvudkontoret genomförd

4. Vid uppdrag med ny samarbetspartner
Vid affär med ny samarbetspartner → Kontrollera identitet och sök 
på chaufförens namn

Ny samarbetspartner?
 JA  NEJ

Om ja:

  Identitetskontroll utförd via (Företagskatalogen)
  Sökning på chaufförens namn utfört

5. Kontroll av faxnummer
Kontrollerat vem som står registrerad på faxnumret?

 JA  NEJ

6. Kontroll av försäkringsdokument
Utförd kontroll hos (CMR) försäkringsbolaget?

 JA  NEJ

7. Fordonsspårning
Är fordonet från er samarbetspartner spårbart i TIMOCOMs 
trackingfunktion?

 JA  NEJ

Om NEJ:

Vänligen meddela er samarbetspartner om att hen kan registrera 
sitt fordon och låta er spåra det med hjälp av TIMOCOMs 
trackingfunktion.

8. Vid minsta tveksamhet
Ytterligare kontroll hos åkeriföretaget med hjälp av TIMOCOM 
Identify såvål som i andra medier utförd?

 JA  NEJ

Om ja, skriv kortfattat vad du fått fram och ditt resultat:

9. Undersökt varuvärdet
Värde i Euro: 

10. Högre värde än (> 200.000 €)
Vid särskilt högt varuvärde - Arbeta endast med bekanta och 
erfarna partners!

Cirka antal turer som är gjorda av partnern?
 < 5  5 – 50  > 50

11. Kontroll av tid för lossning
Vid oklarheter reagera omelbart

Fanns det oklarheter?
 JA  NEJ

Om Ja, förklara kortfattat:

12. Tips
Var noga med att hålla er till kontollkriterierna som finns, speciellt 
under stressiga perioder.

Alla medarbetare på trafikavdelningen bör få uppdaterad skolning 
och information så att de alltid är uppmärksamma.

Säkerhetskontroll för att  
förhindra godsstölder

 
 Datum  Underskrift

Ett gemensamt europeiskt initiativ framarbetat av TIMOCOM och SCHUNCK 
- GROUP, en av de ledande försäkringsmäklarna på den internationella 
marknaden.

DE 2019-04
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