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Smluvní ujednání pro Havarijní pojišt ní 
platí p i sjednání Havarijního pojišt ní pro vozidlo s pojistnou ástkou p evyšující 600.000,- K ,
pokud se sou asn  nejedná o vozidlo nové nebo vozidlo p ed sjednáním kontinuáln havarijn
pojišt né:

Pojistník se zavazuje, že v p ípad  sjednání Havarijního pojišt ní (viz. Hlava II. pojistných podmínek)
zajistí prohlídku pojišt ného vozidla pojistitelem nejpozd ji do 15 kalendá ních dn  od data po átku 
pojišt ní uvedeného v návrhu pojistné smlouvy (dále jen "termín pro provedení prohlídky"), ze které 
bude pojistitelem po ízena fotodokumentace. Absolvování této prohlídky bude potvrzeno písemným 
protokolem o provedení prohlídky, ve kterém pojistitel uvede zjišt ný technický stav vozidla pro ú ely 
pojišt ní. 

Pojistník uzav ením smlouvy dává souhlas s tím, že sjednaná spoluú ast v procentech v Havarijním 
pojišt ní se až do okamžiku provedení prohlídky pojistitelem zvyšuje na 99%. V p ípad , že je 
pojistitelem p i prohlídce vozidla zjišt no, že technický stav vozidla je pro ú ely pojišt ní nevyhovující 
nebo v p ípad , že prohlídka nebyla v stanoveném termínu provedena, iní spoluú ast 99% až do 
doby provedení prohlídky vozidla potvrzující, že technický stav vozidla je pro ú ely pojišt ní vyhovující 
nebo p ípadn až do doby zániku pojišt ní. Pojistník dále souhlasí s tím, že pokud k prohlídce vozidla 
pojistitelem do stanoveného termínu nedojde nebo prohlídkou vozidla bude zjišt n jeho nevyhovující 
stav pro ú ely pojišt ní, a v dob  do provedení prohlídky vozidla potvrzující, že technický stav vozidla 
je pro ú ely pojišt ní vyhovující, p ípadn  v dob do zániku pojišt ní dojde k pojistné události, za 
kterou pojistitel plnil, náleží pojistiteli b žné pojistné až do výše ro ního pojistného za všechna 
sjednaná pojišt ní, maximáln  však do výše pojistitelem vyplaceného pojistného pln ní. Právo 
pojistitele na navýšené pojistné se neuplatní z d vodu pln ní ze sjednaného pojišt ní odpov dnosti za 
škodu zp sobenou provozem vozidla.

Smluvní ujednání pro Havarijní pojišt ní 
platí p i sjednání Havarijního pojišt ní pro vozidlo s pojistnou ástkou nep evyšující 600.000,-
K  nebo vozidlo nové nebo vozidlo p ed sjednáním kontinuáln havarijn pojišt né:

Pojistník se zavazuje, že v p ípad  sjednání Havarijního pojišt ní (viz. Hlava II. pojistných podmínek), 
zašle e-mailem na adresu nezivot.foto@axa.cz fotodokumentaci pojišt ného vozidla, a to nejpozd ji 
do 15 kalendá ních dn  od data po átku pojišt ní uvedeného v návrhu pojistné smlouvy (dále jen 
"termín pro zaslání fotodokumentace vozidla"). Jednotlivé fotografie musí být foceny uhlop í n  (ne na 
p ímo), musí být barevné, musí na nich být viditelné datum po ízení fotografie, které bude shodné 
nebo maximáln  o 3 dny p edcházející datu zaslání fotografií a fotografie musí být neupraveny. 
Zaslaná fotodokumentace musí obsahovat minimáln  sedm záb r  pod písm. a) – g), v p ípad  
poškození vozidla také záb r pod písm. h):

a) šikmý záb r na celý levý bok motorového vozidla zep edu,

b) šikmý záb r na celý pravý bok motorového vozidla zep edu,

c) šikmý záb r na celý levý bok motorového vozidla zezadu,

d) šikmý záb r na celý pravý bok motorového vozidla zezadu,

e) záb r na tachometr s po tem celkov  najetých km,

f) záb r na VIN kód z motorové i jiné ásti vozidla,

g) záb r celého elního skla s viditelnou registra ní zna kou

h) v p ípad , že je vozidlo poškozené - dob e viditelný záb r poškozených ástí vozidla

Zaslaná fotodokumentace podléhá p ezkoumání ze strany pojistitele, a to nejpozd ji do 5 pracovních 
dn  po termínu pro zaslání fotodokumentace vozidla. O výsledku p ezkumu pojistitel vyhotoví interní 
záznam. 
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Pojistník uzav ením smlouvy dává souhlas s tím, že sjednaná spoluú ast v procentech v Havarijním 
pojišt ní se až do okamžiku zaslání fotodokumentace vozidla zvyšuje na 99%. V p ípad , že je 
pojistitelem po p ezkoumání fotodokumentace zjišt no, že technický stav vozidla je pro ú ely pojišt ní 
nevyhovující nebo v p ípad , že fotodokumentace nebyla ve stanoveném termínu zaslaná, iní 
spoluú ast 99% až do doby zaslání fotodokumentace vozidla potvrzující, že technický stav vozidla je
pro ú ely pojišt ní vyhovující nebo p ípadn až do doby zániku pojišt ní. Pojistník dále souhlasí s tím, 
že pokud k zaslání fotodokumentace do stanoveného termínu nedojde nebo p ezkoumáním 
fotodokumentace vozidla ze strany pojistitele bude zjišt n jeho nevyhovující stav pro ú ely pojišt ní, a 
v dob  do zaslání fotodokumentace vozidla potvrzující, že technický stav vozidla je pro ú ely pojišt ní 
vyhovující, p ípadn  v dob do zániku pojišt ní dojde k pojistné události, za kterou pojistitel plnil, 
náleží pojistiteli b žné pojistné až do výše ro ního pojistného za všechna sjednaná pojišt ní, 
maximáln  však do výše pojistitelem vyplaceného pojistného pln ní. Právo pojistitele na navýšené 
pojistné se neuplatní z d vodu pln ní ze sjednaného pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou 
provozem vozidla. 

Smluvní ujednání pro P ipojišt ní skla 
platí p i sjednání P ipojišt ní skla pro vozidlo s pojistnou ástkou p evyšující 600.000,- K ,
pokud se sou asn  nejedná o vozidlo nové nebo vozidlo p ed sjednáním kontinuáln havarijn
pojišt né:

Pojistník se zavazuje, že v p ípad  sjednání P ipojišt ní skla (viz. Hlava VII. pojistných podmínek), 
zajistí prohlídku pojišt ného vozidla pojistitelem nejpozd ji do 15 kalendá ních dn  od data po átku 
pojišt ní uvedeného v návrhu pojistné smlouvy (dále jen "termín pro provedení prohlídky"), ze které 
bude pojistitelem po ízena fotodokumentace. Absolvování této prohlídky bude potvrzeno písemným 
protokolem o provedení prohlídky, ve kterém pojistitel uvede zjišt ný technický stav vozidla pro ú ely 
P ipojišt ní skla.
Pojistník uzav ením smlouvy dává souhlas s tím, že sjednaná spoluú ast v procentech v P ipojišt ní 
skla se až do okamžiku provedení prohlídky pojistitelem zvyšuje na 99%. V p ípad , že je pojistitelem 
p i prohlídce vozidla zjišt no, že technický stav vozidla je pro ú ely P ipojišt ní skla nevyhovující nebo 
v p ípad , že prohlídka nebyla v stanoveném termínu provedena, iní spoluú ast 99% až do doby 
provedení prohlídky vozidla potvrzující, že technický stav vozidla je pro ú ely P ipojišt ní skla
vyhovující nebo p ípadn až do doby zániku pojišt ní. Pojistník dále souhlasí s tím, že pokud k
prohlídce vozidla pojistitelem do stanoveného termínu nedojde nebo prohlídkou vozidla bude zjišt n 
jeho nevyhovující stav pro ú ely P ipojišt ní skla, a v dob  do provedení prohlídky vozidla potvrzující, 
že technický stav vozidla je pro ú ely P ipojišt ní skla vyhovující, p ípadn  v dob do zániku pojišt ní
dojde k pojistné události, za kterou pojistitel plnil, náleží pojistiteli b žné pojistné až do výše ro ního 
pojistného za P ipojišt ní skla, maximáln  však do výše pojistitelem vyplaceného pojistného pln ní.

Smluvní ujednání pro P ipojišt ní skla 
platí p i sjednání P ipojišt ní skla pro vozidlo s pojistnou ástkou nep evyšující 600.000,- K  
nebo vozidlo nové nebo vozidlo p ed sjednáním kontinuáln havarijn pojišt né:

Pojistník se zavazuje, že v p ípad  sjednání P ipojišt ní skla (viz. Hlava VII. pojistných podmínek), 
zašle e-mailem na adresu nezivot.foto@axa.cz fotodokumentaci pojišt ného vozidla, a to nejpozd ji 
do 15 kalendá ních dn  od data po átku pojišt ní uvedeného v návrhu pojistné smlouvy (dále jen 
"termín pro zaslání fotodokumentace vozidla"). Jednotlivé fotografie musí být foceny uhlop í n  (ne na 
p ímo), musí být barevné, musí na nich být viditelné datum po ízení fotografie, které bude shodné 
nebo maximáln  o 3 dny p edcházející datu zaslání fotografií a fotografie musí být neupraveny. 
Zaslaná fotodokumentace musí obsahovat minimáln  tyto t i záb ry:

a) šikmý záb r na celý levý bok motorového vozidla zep edu,

b) šikmý záb r na celý pravý bok motorového vozidla zep edu,

c) záb r celého elního skla s viditelnou registra ní zna kou.
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Zaslaná fotodokumentace podléhá p ezkoumání ze strany pojistitele, a to nejpozd ji do 5 pracovních 
dn  po termínu pro zaslání fotodokumentace vozidla. O výsledku p ezkumu pojistitel vyhotoví interní 
záznam. 

Pojistník uzav ením smlouvy dává souhlas s tím, že sjednaná spoluú ast v procentech v P ipojišt ní 
skla se až do okamžiku zaslání fotodokumentace vozidla zvyšuje na 99%. V p ípad , že je pojistitelem 
po p ezkoumání fotodokumentace zjišt no, že technický stav vozidla je pro ú ely P ipojišt ní skla 
nevyhovující nebo v p ípad , že fotodokumentace nebyla ve stanoveném termínu zaslaná, iní 
spoluú ast 99% až do doby zaslání fotodokumentace vozidla potvrzující, že technický stav vozidla je 
pro ú ely P ipojišt ní skla vyhovující nebo p ípadn až do doby zániku pojišt ní. Pojistník dále 
souhlasí s tím, že pokud k zaslání fotodokumentace do stanoveného termínu nedojde nebo 
p ezkoumáním fotodokumentace vozidla ze strany pojistitele bude zjišt n jeho nevyhovující stav pro 
ú ely P ipojišt ní skla, a v dob  do zaslání fotodokumentace vozidla potvrzující, že technický stav 
vozidla je pro ú ely P ipojišt ní skla vyhovující, p ípadn  v dob do zániku pojišt ní dojde k pojistné 
události, za kterou pojistitel plnil, náleží pojistiteli b žné pojistné až do výše ro ního pojistného za 
P ipojišt ní skla, maximáln  však do výše pojistitelem vyplaceného pojistného pln ní.

*novým vozidlem se rozumí vozidlo zakoupené p ímo u prodejce a pojiš ované p ímo v prodejn , resp. v areálu prodejce. 
Datum po átku pojišt ní musí být totožný s datem odebrání motorového vozidla u prodejce


