Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o
Vám ve spolupráci se Slavia pojišťovnou, a.s. zasílá

Pokyny k focení vozidla při vstupu do havarijního
pojištění a při sjednání vybraných doplňkových pojištění
V případě, že jste uzavřel smlouvu obsahující havarijní pojištění, povinné ručení JUBILEUM jehož součástí
je i pojištění vandalismu a pneumatik nebo některé z doplňkových pojištění (pojištění skel vozidla, střet
se zvěří, odcizení celého vozidla, pojištění živlu a havárie k POV), je potřeba doložit fotografie
dokumentující stav vozidla v době počátku pojištění.
Tuto povinnost lze splnit následujícími způsoby:
1. Pokud vlastníte chytrý telefon, stáhněte si mobilní aplikaci a proveďte nafocení prostřednictvím
této aplikace:
Pro Android je aplikace umístěna v Obchod play, pro IOS je aplikace umístěna na iTunes. V obou
případech aplikaci najdete pod názvem „Slavia pojišťovna“.
Pokud mobilní aplikaci hodláte využít pouze pro nafocení vozidla, stačí ji stáhnout do Vašeho telefonu a
zvolit odkaz „Focení pro havarijní pojištění“. Přečtěte si základní instrukce pro focení a následně postupujte
dle komentovaného návodu. Aplikace vždy zobrazuje vzor fotografie a náhled, z jakého úhlu vozidlo vyfotit.
Je nezbytně nutné pořídit všech 7 povinných snímků. V případě, že na vozidle je jakékoliv poškození, je
potřeba jej řádně zdokumentovat. K tomuto účelu jsou určeny snímky „Detail poškození 1“ a „Detail
poškození 2“.
Po vytvoření všech 7, resp. 9 snímků klikněte na odkaz „ODESLAT FOTOGRAFIE“ a vyplňte desetimístné číslo
uvedené v Návrhu pojistné smlouvy. Pro odeslání fotografií musíte mít aktivované datové přenosy.
2. Obraťte se na některou z poboček SLAVIA pojišťovny, kde Vám provedou fotodokumentaci.
Kontakty naleznete na https://www.slavia-pojistovna.cz/cs/kontakty/.
Do doby doručení fotodokumentace na Slavia pojišťovnu se sjednává spoluúčast na havarijním pojištění ve
výši 99 %, v případě doplňkových připojištění uvedených výše se sjednává spoluúčast ve výši 50 % po dobu
3 měsíců.
Slavia pojišťovna si vyhrazuje právo provést osobně nebo pověřeným pracovníkem prohlídku vozidla.
V případě zjištění, že dokumentace nebyla provedena dostatečně nebo byla úmyslně zmanipulována, bude
toto konání považováno za pokus o pojistný podvod se všemi právními důsledky.

Přejeme mnoho kilometrů bez nehod!

Nevíte si rady?
tel.: 222 100 200, info@top-pojisteni.cz

