განცხადება მძღოლის ბარათის მიღებაზე ციფრული ტაქოგრაფისათვის

მბ

Application for a Digital tachograph driver card

DC

ოფიციალურად გამოყენებისთვის:

მძღოლის
ფოტოსურათი
Photograph
of the driver

Official use only:
მიმღები / recipient:

45 mm

მიღების თარიღი/Date of receiption:
(დღე-თვე-წელი) / (dd – mm – yyyy)

35 mm

-

-

განცხადების ნომერი / BUF ID:

მძღოლის ხელმოწერა / Signature of the driver

A. მძღოლის პერსონალური მონაცემები / Driver
personal data
გვარი / Family name

მამის სახელი / Patronymic*

სახელ (ებ) ი / First(s) name

დაბადების თარიღი / Birth date

-

-

პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი / Personal identification number

მოქალაქის პასპორტი, პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი (სერია არსებობის
შემთხვევაში), ნომერი / Citizens ID card number (If there is)

უცხო ქვეყნის მოქალაქის პირადი ნომერი / Foreign Citizens identity number

უცხო ქვეყნის მოქალაქე
Foreign citizen

ID ნომერი
ID number

საცხოვრებელი ადგილი / Address of residence
ქვეყანა / Country

რაიონი / District *

ქალაქი / City

ქუჩა / Street

შენობის ნომერი
Building number *

ბინის ნომერი
Flat number *

საფოსტო ინდექსი
Post code

GE
მიკრორაიონი / Micro district *

პლატო / Plateau *

ტელეფონის ნომერი / Phone number *

ელექტრონული ფოსტა / e-mail *

მისამართი / Mail address

მობილური ტელ. ნომერი / Mobile phone number *

კომპანიის დასახელება (თუ კორესპონდენცია იგზავნება კომპანიის პირდაპირ მისამართზე Company
name (if correspondence is directed to company address) *

ქვეყანა / Country

რაიონი/District *

ქალაქი / City

ქუჩა / Street

შენობის ნომერი
Building number *

ბინის ნომერი
Flat number *

საფოსტო ინდექსი
Post code

GE
მიკრორაიონი / Micro district *

პლატო / Plateau *

ტელეფონის ნომერი / Phone number *

მობილური ტელ. ნომერი Mobile phone number *

ელექტრონული ფოსტა / e-mail *

B. მძღოლის მართვის მოწმობა / Driving license
კატეგორიები
Categories
ნომერი /Number
გაცემის თარიღი / Date of issue
(დღე-თვე-წელი) / (dd – mm – yyyy)

მოქმედების ვადა / Validity date
(დღე-თვე-წელი) / (dd - mm - yyyy) *

-

-

-

-

გამცემი ორგანოს
დასახელება
Name of the issuing
authority
გამცემი ორგანოს
ქვეყანა
Country of the issuing authority
C. მოგმართავთ განცხადებით და მსურს / I am applying for: **
1.

2.

ციფრული ტაქოგრაფის პირველი ბარათის მიღება
a first issue of Digital tachograph card
ბარათის განახლება (ძველი ბარათის
ნომერია)
a renew of the card, old card number is
იმიტომ რომ / because of:
ბარათს ვადა გასდის / the impending expiration date
შეიცვალა პირადი და ადმინისტრაციული მონაცემები / the change of personal and
administrative data

3.

ბარათის (ბარათის ნომერია) შეცვლა:
a replacement of the card, card number is
იმიტომ რომ / because of:
ბარათი დაიკარგა / lost of the card
ბარათი მოიპარეს / theft of the card
ბარათი დაზიანდა ან გაუმართავია / damage or malfunction of the card

4.

იცვლება საცხოვრებელიქვეყნის შეცვლის გამო
exchange because of change the state of residence
წინა საცხოვრებელი ქვეყანა
Past state of residence is: …………………………………………………………………………….
წინა ბარათის ნომერია / Past card
number is

..................................................................

თარიღი/ Date

განმცხადებლის ხელმოწერა / signature of the applicant

* დამატებითი მონაცემები / optional data

გაცემის ადგილი

.................................................................................................

თბილისი
ბათუმი

