MANUÁL
FOTODOKUMENTACE VOZIDLA
(AXA pojišťovna a.s.)

Pro platnost havarijního pojištění nebo doplňkového pojištění odcizení a vandalismu, pojištění živlu, pojištění
poškození a střetu se zvěří, nebo pojištění všech skel je potřeba pořídit fotografie vozidla dle uvedených instrukcí.
Při nedodání nebo chybném nafocení vozidla, nebude sjednané pojištění platné (v případě pojištění
odcizení a vandalismu, pojištění živlu, pojištění poškození a střetu se zvěří, nebo pojištění všech skel
bude navýšena spoluúčast).

Základní pravidla při pořizování fotodokumentace







Všechny fotografie musí být pořízené stejným přístrojem a ve stejný den.
Nechejte aktivní datumovku. Pokud není možné zobrazit datum, na fotodokumentaci musí být
viditelné číslo návrhu pojistné smlouvy (např. napsané na papíru) na každé fotografii.
Vozidlo musí být čisté, nesmí být mokré.
Fotografie musí být ostré a jasné (vozidlo foťte za denního světla).
Fotografie nesmí být upravované.
Alespoň na jedné fotografii musí být čitelná registrační značka (SPZ).

Velikost fotografií


Celková velikost všech fotografií nesmí překročit 25 MB.

Termín dodání fotografií




Fotodokumentaci je nutné provést nejpozději v den uzavření smlouvy.
Fotodokumentaci je nutné pojistiteli zaslat nejpozději do 15 kalendářních dnů od data počátku
pojištění.
Fotodokumentace zašlete do 3 dnů od pořízení.

Způsob dodání fotodokumentace



Fotodokumentaci vložte do E-podatelny na adrese https://online.axa.cz/epodatelna
DOPORUČUJEME, nebo
Fotografie můžete zaslat na e-mail info@top-pojisteni.cz.

Nevíte si rady? Kontaktujte nás.
E-mail: info@top-pojisteni.cz
Telefon: 222 100 200

Přejeme mnoho kilometrů bez nehod!

Předloha požadovaných fotografií
1.

Záběr celého čelního skla s viditelnou registrační značkou (pokud již byla přidělena).

2.

Pohled na vozidlo zepředu zleva pod úhlem 45° (tak aby byl vidět bok vozu)

3.

4.

Pohled na vozidlo zezadu na levý bok pod úhlem 45° (tak, aby byl vidět bok vozu a RZ –
pokud již byla přidělena).

Pohled na vozidlo zepředu zprava pod úhlem 45° (tak aby byl vidět bok vozu)

5. Pohled na vozidlo zezadu na pravý bok pod úhlem 45° (tak, aby byl vidět bok vozu a RZ –
pokud již byla přidělena).

6.

Detail VIN kódu vozidla na kovové části.

7.

Detail počtu najetých kilometrů, resp. přístrojového štítku.

8.

Scan nebo fotografie velkého technického průkazu vašeho vozidla – povinné pouze pro
havarijní pojištění.

