
 

1. Dokument-/personkontrol
Sker via: (Sæt kryds ved de dokumenter, der er blevet kontrolleret)

  Originalt fragtbrev fra den benyttede vognmand
  Den oplyste chaufførs identitet
  ID-kort/pas
  Registreringsattest/nummerplade
  Forsikringspolice/-bevis
  Køretilladelse

2. Kontrol ved mobiltelefonnumre
Tjek de registrerede data om identiteten på den annoncerede 
chauffør hos TIMOCOM. 

Kom opkaldet fra en mobiltelefon?
 JA  NEJ

Hvis JA, kontrol foretaget via opkald til:

fastnetnummer: 
kontaktperson: 

3. E-mail
E-mail fra en såkaldt "FREEMAIL"-udbyder  
(GMX, GMAIL, HOTMAll etc.)?

 JA  NEJ

Hvis JA:

  Krydstjek med faxbekræftelse
  Datakontrol
  Yderligere kontrolforanstaltninger:

   Kontrol af modtagne dokumenters ægthed
   Telefonisk forespørgsel hos vognmanden etc.

4. Førstegangskørsel
Ved førstegangskørsel → Identitetskontrol og indhentning  
af chaufførens navn.

Førstegangskørsel:
 JA  NEJ

Hvis JA:

  Identitetskontrol udført (firmaregister)
  Indhentning af chaufførens navn

5. Kontrol af faxnummerets ægthed
Er der ved indkommende faxer foretaget kontrol af abonnentens 
identitet?

 JA  NEJ

6. Kontrol af forsikringsbevis
Tjekket hos CMR-forsikringsselskabet?

 JA  NEJ

7. Lokalisering af køretøj
Kan din forretningspartners køretøj spores via TIMOCOM?

 JA  NEJ

Hvis NEJ:

Kræv af din forretningspartner, at vedkommende giver dig adgang 
til at spore køretøjet under hele transportperioden.

8. Minimal tvivl
Er der foretaget yderligere plausibilitetskontrol hos vognmanden, 
via TIMOCOM Identify eller i diverse medier?

 JA  NEJ

Hvis JA, angiv kort, hvor og med hvilket resultat:

9. Indhent oplysninger om varens værdi
Varens værdi i euro: 

10. Høj vareværdi (> 200.000€)
Særligt ved høj vareværdi anbefales det at benytte velkendte  
og erfarne samarbejdspartnere!

Ca. antal kørsler foretaget af denne samarbejdspartner indtil 
videre:

 < 5  5 – 50  > 50

11. Kontrol af lossetidspunkt
Er der uoverensstemmelser, bør man reagere øjeblikkeligt.

Var der uoverensstemmelser?
 JA  NEJ

Hvis JA, angiv kort hvilke:

12. BEMÆRK
Særligt i spidsbelastningsperioder er det vigtigt at overholde  
og følge op på alle kontrolkriterier!

Løbende uddannelse af samtlige medarbejdere  
i forsendelsesafdelingen, så de lærer at være opmærksomme  
og genkender selv små uregelmæssigheder.

Sikkerhedstjek til forebyggelse  
af godstyveri

 
 Dato  Underskrift

Et fælles paneuropæisk initiativ udarbejdet af TIMOCOM og SCHUNCK GROUP,  
en af de førende forsikringsmæglere på det internationale marked.

DE 2019-04
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