
 

1.ª Controle de documentos de transporte/ pessoas
Efetuado por: (por favor marcar com uma cruz todos os documentos que 
foram controlados)

  Carta de porte original do Encarregado de Transporte de 
empresa

  Identidade pessoal do condutor contratado
  bilhete de identidade/ passaporte
  livrete de circulação do veículo /matricula
  apólice ou então comprovação do seguro
  Alvará comercial

2.ª Medidas de controle para números de telemóveis
Verifique os dados registados do condutor anunciado na TIMOCOM 

A chamado foi efetuada por telemóvel?
 SIM  NÃO

caso confirmado a rechamada foi efetuada através do numero fixo:

Número 
Contato 

3.ª Correio eletrónico
De um operador de correio eletrónico gratuito  
(GMX, GMAIL, HOTMAlL, etc.)

 SIM  NÃO

caso confirmado:

  Aviso de receção de fax para o controle ser realizado com êxito
  seguem-se controle de dados
  medidas adicionais de controlo:

   Verificar a autenticidade de todos os documentos presentes.
   Segue-se a procura telefónica na sede do transportador etc.

4.ª Primeiro encargo
No primeiro encargo → controle de identidade e pesquisa pelo 
nome do condutor.

Primeiro encargo
 SIM  NÃO

caso confirmado:

  segue-se o controle da identidade pessoal (diretório de 
empresas)

  Segue a pesquise pelo nome do condutor

5.ª Controlo da autenticidade do número de fax
Controlou a conexão do proprietário dos faxes recebidos?

 SIM  NÃO

6. Controle de comprovação do seguro
Efetuou o controle do seguro CMR?

 SIM  NÃO

7. Localização de viaturas
O veículo do seu parceiro de negócios é localizável através  
da funcionalidade de localização da TIMOCOM?

 SIM  NÃO

Caso não confirmado:

insista que o seu parceiro de negócios ligue o veículo ao sistema 
de localização e ative a localização durante o período de transporte.

8. Dúvida mínima
Efetuou o controle adicional de plausibilidade do transportador 
através do TIMOCOM Identify e também através de vários meios?

 SIM  NÃO

Caso confirmado, escreva um pequeno resumo, de onde e com que 
resultado:

9. Questionar o valor da mercadoria
valor da mercadoria em €: 

10. Mercadoria de alto valor (> 200.000 €)
Sobretudo para valores da mercadoria altos, recomenda-se  
a adjudicação de ordem a parceiros experientes!

Quantidade aproximada de viagens deste parceiro até agora:
 < 5  5 – 50  > 50

11. Controle de descarga marcada
Se houver divergências reagir de imediato.

Houve alguma divergência?
 SIM  NÃO

caso confirmado, uma explicação resumida :

12. AVISOS
Manter e respeitar todas os critérios de verificação, sobretudo  
no horário de ponta.

Formar e sensibilizar continuamente todos os empregados  
do departamento de envio.

O seu controlo de segurança para evitar  
roubos de carga

 
 Data  Assinatura

Uma iniciativa transeuropeia conjunta da TIMOCOM e do grupo SCHUNCK,  
um dos líderes internacionais de agentes de seguros.
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