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Основни препоръки към водачите на МПС
при изпълнение на превоз по застраховка „Отговорност на автомобилен превозвач”
1. Преди да тръгнете на път проверете готовността на превозното средство за товарене:
n

Превозното средство (под и брезент) трябва да са в добро състояние – здрави, чисти и сухи;

n

При наличие на врати на ремаркето проверете дали се затварят плътно;

n

Проверете дали са налични всички дъски и укрепващи колани;

n

При превоз на опасни товари проверете наличието на необходимото оборудване според ADR конвенцията.

2. При товарене следете за бройката и състоянието на стоката и следете за нейното правилно натоварване,
подреждане и укрепване. В случай, че не Ви бъде дадена тази възможност, задължително впишете забележка в товарителницата, че не сте били допуснати да присъствате на натовареното.
3. Ако забележите повредени стоки, лоша опаковка и др., задължително впишете забележка в товарителницата (клетка 18), като изискате да бъде подписано от лице на товарното място. Винаги да се пише на най-горния екземпляр на товарителницата.
4. Не предприемайте промяна в маршрута и не приемайте инструкция за претоварване или промяна в
мястото на разтоварване без първо да я съгласувате със спедитора.
5. Спирайте само на обезопасени (охраняеми) места. При напускане на МПС се уверете, че то е заключено,
всички врати и прозорци са затворени и алармата, при наличие на такава, е активирана.
6. Бъдете внимателни при преминаване и спиране в бежански зони (в райони на Франция, Италия, Гърция и
др.) и следвайте стриктно указанията на спедитора за маршрута и спиране в такива проблемни зони. При
съмнение за наличие на външни лица на борда на превозното средство незабавно се свържете с местните
власти или с пристанищните власти на отправното пристанище.
6.1. За предотвратяване на незаконно проникване в товарното превозно средство осигурете сигурността му:
n

При възможност наблюдавайте товаренето на превозното средство, за да се уверите, че не са проникнали нежелани лица;

n

Подсигурете вратите на товарното помещение с надежден заключващ механизъм или печат/пломба;

n

По време на пътуването при всяко спиране проверете печата/пломбата и заключващите механизми,
за да се убедите, че са непокътнати.

