
 

1. Rahtikirjojen ja henkilöllisyyden tarkistus
Tarkastettu: (rastita kaikki asiakirjat, jotka ovat tarkistettu)

  toimeksiannon saaneen kuljetusyrityksen alkuperäinen 
rahtikirja

  ilmoitetun kuljettajan henkilöllisyys
  henkilötodistus/passi
  ajoneuvon rekisteriote/-numero
  vakuutuskirja tai vakuutustodistus
  toimilupa

2. Matkapuhelinnumeron tarkistus
Tarkista ilmoitetun kuljettajan tallennetut tiedot TIMOCOMilta. 

Yhteydenotto tehtiin matkapuhelimella?
 KYLLÄ  EI

Jos KYLLÄ, lisätietojen saaminen mahdollista lankanumerosta:

numero: 
yhteyshenkilö: 

3. Sähköpostiviesti
Peräisin ilmaisen sähköpostin tarjoajalta (GMX, GMAIL, HOTMAlL jne.)?

 KYLLÄ  EI

Jos KYLLÄ:

  ristikkäistarkastus pyytämällä vahvistusfaksi
  lähetystietojen tarkistus
  muut tarkastustoimet:

   asiakirjojen aitouden toteaminen
   tarkistussoitto rahdinkuljettajan toimipaikkaan

4. Ensitoimeksianto
Jos kyseessä on ensitoimeksianto →henkilöllisyyden tarkistus ja 
selvitys kuljettajan nimen perusteella.

Ensitoimeksianto:
 KYLLÄ  EI

Jos KYLLÄ:

  henkilöllisyys tarkistettu (yrityshakemisto)
  selvitys kuljettajan nimen perusteella tehty

5. Faksinumeron oikeellisuuden tarkistus
Faksinumeron paikkansapitävyys tarkistettu selvittämällä liittymän 
omistaja?

 KYLLÄ  EI

6. Vakuutustodistuksen tarkistus
CMR-vakuuttajalta?

 KYLLÄ  EI

7. Ajoneuvojen paikannus
Onko liikekumppanisi ajoneuvo paikannettavissa TIMOCOM 
Tracking -järjestelmän avulla?

 KYLLÄ  EI

Jos EI:

Vaaditko sitä, että liikekumppanisi liittää ajoneuvonsa 
rahdinpaikannusjärjestelmään ja mahdollistaa sinulle ajoneuvon 
paikantamisen kuljetuksen aikana?

8. Pienimpiäkin epäilyksiä
Onko luotettavuus tarkistettu rahdinkuljettajalta, TIMOCOM Identify 
-palvelusta ja muilla erilaisilla keinoilla?

 KYLLÄ  EI

Jos KYLLÄ, lyhyt yhteenveto, missä ja mitä tuloksia:

9. Kuormatavaran arvon huomiointi
Arvo euroina: 

10. Arvotavaraa (> 200 000 €)
Varsinkin silloin, kun kyseessä on arvotavara, anna toimeksianto 
vain kokeneille yhteistyökumppaneille!

Kyseisen kumppanin keskimääräinen ajomäärä:
 < 5  5–50  > 50

11. Purkuajankohdan tarkistus
Reagoi välittömästi ristiriitaisuuksiin.

Löytyikö ristiriitaisuuksia?
 KYLLÄ  EI

Jos KYLLÄ, selitä lyhyesti:

12. HUOMAUTUKSIA
Muista kaikki tarkastuskriteerit erityisesti kiireisinä aikoina  
ja noudata niitä!

Järjestä kaikille lähettämötyöntekijöille säännöllisesti koulutuksia 
ja edistä heidän tietoisuuttaan asiasta.

Turvallisuusasioiden tarkastuslista kuormatavaravarkauksien 
ennalta ehkäisemiseksi

 
 Päiväys  Allekirjoitus

TIMOCOMin ja johtavan kansainvälisen vakuutuksenvälittäjän SCHUNCK GROUPin 
yhteinen eurooppalainen aloite.
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