Gerbiamas vairuotojau,
kiekviena Jūsų dinamiško darbo diena gali pateikti staigmenų. Net labiausiai
patyrę profesionalai atsiduria situacijose, kurios virsta papildomais rūpesčiais
tiek vežėjui, tiek klientui, tiek vairuotojui. Todėl visuomet svarbu gerai pasirengti
iš anksto ir žinoti, kaip šių rūpesčių išvengti. Tikimės, kad ši atmintinė Jus lydės
visose kelionėse ir padės krovinius pervežti sklandžiau ir saugiau.

Kelionės planavimas
• Išstudijuokite kelionės maršrutą – galimus tiltus,
tunelius ir kitus kelio statinius. Įsitikinkite, kad
dėl krovinį vežančios transporto priemonės
dydžio, svorio ir krovinio pavojingumo galite
šiuos objektus saugiai pravažiuoti
• Žinokite transporto priemonės su pakrautu
kroviniu aukštį, plotį, ilgį ir svorį
• Iš anksto numatykite saugias vietas ir laiką
sustojimams
• Jei vykstate į šalis, nepriklausančias Europos
ekonominei erdvei, pasitikrinkite, ar turite
žaliąją kortelę

Krovinio ir laikinai patikėto
turto priėmimas

• Patikrinkite krovinio vietų skaičių, numeraciją ir
ženklinimą, sutikrinkite juos su CMR važtaraščio
įrašais
• Apžiūrėkite išorinę krovinio ir jo pakuotės būklę
• Transportavimo konteinerius ar refrižeratorius
pristatykite atšaldytus iki reikiamos temperatūros

• Pamatuokite krovinio vidinę temperatūrą. Jei
matavimo duomenys nesutampa su nurodyta
krovinio transportavimo temperatūra,
pažymėkite tai CMR važtaraštyje
• Priimdami vežti naudotus automobilius, arba
kitus ne naujus atvirai vežamus krovinius,
nufotografuokite kiekvieną jų iš visų pusių taip,
kad gerai matytųsi automobilio būklė,
identickacinis numeris ir vežanti transporto
priemonė
• Patikrinkite išorinę konteinerio, puspriekabės,
priekabos ar refrižeratoriaus būklę
• Sutikrinkite temperatūros rodiklius su
dokumentuose nurodyta krovinio vežimo
temperatūra
• Jei neturite galimybės patikrinti pirma išvardytų
duomenų, įrašykite pagrįstas ir aiškias pastabas
į CMR važtaraščio 18-ąją skiltį

Dėmesio! Pastabos dėl krovinio ir pakuotės išorinės būklės turi būti motyvuotos ir glaustai išdėstytos.
Nepakanka nurodyti, kad krovinys priimtas pažeistas. Papildomai pažymėkite, kada defektai
pastebėti, koks jų pobūdis, koks krovinio kiekis sugadintas, kada ir kur įrašyta pastaba. Pastabas
įrašykite visuose važtaraščio egzemplioriuose.

Jei turite pastabų dėl krovinio

Pervežimo metu draudžiama

Jeigu manote, kad krovinys pakrautas ar
sutvirtintas netinkamai, privalote apie tai
pranešti siuntėjui ir reikalauti pašalinti trūkumus.
Siuntėjui atsisakius tai padaryti, trūkumus

• Palikti be priežiūros transporto priemonę su
vežamu kroviniu
• Palikti be priežiūros transporto priemonės
raktelius, transporto priemonės ir krovinio
dokumentus
• Atiduoti krovinį ir jo dokumentus neįgaliotiems
jį priimti asmenims

pervežti krovinį.

Poilsis, sustojimas ir stovėjimas

• Pasirinkite krovininėms transporto priemonėms
skirtą stovėti teritoriją, apšviestą tamsiu paros
metu ir nuolat stebimą vaizdo kameromis arba
aikštelės personalo

• Vežant didelės vagystės rizikos krovinius –
pavyzdžiui, naujus automobilius, elektroniką,
buitinę techniką, alkoholį, tabaką ir kitas
akcizines prekes – būtina poilsio metui sustoti tik
aptvertose, transporto priemonėms skirtose
aikštelėse, kurios apšviestos tamsiu paros metu
ir nuolat stebimos vaizdo kameromis arba
aikštelės personalo
• Sustoję degalinėje ir nuėję atsiskaityti už
degalus, muitinėje pildydami dokumentus ar
ekspedicinės bendrovės teritorijoje, nepalikite
transporto priemonės neįsitikinę, kad vilkikas ir
puspriekabė tinkamai užrakinti ir kad įjungtos
visos esamos apsaugos nuo vagystės ar
įsilaužimo sistemos
• Net jei liekate krovinį vežančioje transporto
priemonėje, turite pareigą užtikrinti pirma
išvardintus nurodymus

Atsitikus įvykiui
• Apie krovinio pažeidimo faktą nedelsiant
praneškite vadovybei ir draudimo bendrovei.
Vykdykite jų nurodymus
• Imkitės visų įmanomų ir pagrįstų priemonių
nuostoliams sumažinti
• Eismo įvykio atveju padarykite įvykio vietos,
nukentėjusių transporto priemonių ir kito
apgadinto turto nuotraukas

Linkime sėkmingos ir saugios kelionės!
„Gjensidige“

• Apie sudėtingą įvykį − kai neaiškios jo
aplinkybės ar yra sužeistų asmenų − kuo skubiau
praneškite vadovybei ir draudimo bendrovei
• Nepripažinkite jokių pretenzijų
• Apie kiekvieną vagystę, apiplėšimą ir eismo
įvykį, galinčius padaryti žalą kroviniui,
nedelsdami praneškite policijos tarnybai

