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Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s  
AXA pojišťovnou a.s. 

Vám zasílá tento manuál pro úspěšné uzavření připojištění skel 

 

 

 

Jak postupovat? 

 
 

 Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla, dle popisu každé z následujících fotografií. 
Na fotografiích musí být viditelné datum, které bude shodné nebo maximálně o 3 dny 
předcházející datu zaslání fotografií. Fotografie nesmí být žádným způsobem upraveny. 
 

 Digitální fotodokumentaci je klient povinen zaslat do pojišťovny na emailovou adresu 
nezivot.foto@axa.cz, a to nejpozději do 15 dnů od počátku pojištění. 
 

 Maximální velikost každé z fotografií, ve formátu jpg., je 500 kB. Celková velikost 
zaslaného e-mailu nesmí překročit 5MB. 

 
 V případě chybějící fotodokumentace  vozidla nebo nezaplacení prvního pojistného dochází k  

zániku pojištění. 

 Manuál  si můžete také stáhnout na tomto odkaze: http://www.top-pojisteni.cz/povinne-
pojisteni/pojistne-podminky - v sekci AXA pojišťovna. 

 Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit, obraťte se na našeho specialistu na 
telefonním čísle 841 41 41 41. Rádi Vám s každým Vaším dotazem poradíme.  

 

 
 
 
Pro hladké zpracování příchozí fotodokumentace je do předmětu zprávy nutné uvést číslo pojistné 
smlouvy. Urychlíte tak zpracování podkladů. Děkujeme. 

 



 

Nevíte si rady? 
tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz 

 

Instrukce pro focení vozidel pro AXA pojišťovna a.s. 

 

Fotografie pořizujte v následujícím tvaru: 

1. čelní pohled na vozidlo, tak aby byla viditelná RZ vozidla 

 

 

2. pohled na vozidlo zepředu pravý bok pod úhlem 45° zprava 
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1. pohled na vozidlo zepředu levý bok pod úhlem 45° zleva 

 

 
 

 
Smluvní ujednání o uzavření pojistné smlouvy zaplacením pojistného -  formou  obchodu 
uzavřeného na dálku 
 
Pojistná smlouva je uzavřena a pojištění vzniká okamžikem zaplacení prvního pojistného nebo jeho 
první splátky, na bankovní účet pojistitele (viz § 6 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném 
znění), a to ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od počátku pojištění uvedeného v návrhu na uzavření 
pojistné smlouvy (dále jen návrh). Pojistné je zásadně uhrazeno připsáním na účet pojistitele. Pro 
první pojistné nebo jeho první splátku platí, že se považují za uhrazené též již okamžikem, kdy byl 
podán příkaz převodu peněžních prostředků na úhradu prvního pojistného nebo první splátky 
pojistného s okamžitou splatností za podmínky, že tento příkaz k převodu peněžních prostředků byl 
převádějící institucí následně jako správný, proveditelný a účinný bezodkladně proveden. Počátek 
pojištění je stanoven na den, hodinu a minutu, které jsou v návrhu uvedené jako počátek pojištění. 
V případě nezaplacení prvního pojistného nebo jeho první splátky do 15 kalendářních dnů od počátku 
pojištění uvedeného v návrhu, není pojistitel tímto návrhem vázán a pojištění nevznikne. V případě, že 
počátek pojištění předchází úhradě pojistného a první pojistné nebo jeho první splátka byla zaplacena 
ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od počátku pojištění, pak se pojištění vztahuje i na dobu před 
uzavřením pojistné smlouvy.  
 
Pojistník má právo, jedná – li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, bez udání 
důvodů a bez jakékoliv sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření 
pojistné smlouvy. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
odstoupení od pojistné smlouvy uzavřené formou dálkového obchodu, vrátit pojistníkovi zaplacené 
pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není 
součastně pojistníkem, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, 
která přesahuje výši zaplaceného pojistného. 
 
 
Smluvní ujednání pro Připojištění skla 
 
Pojistník se zavazuje, že v případě sjednání Připojištění skla (viz. Hlava VII. pojistných podmínek), 
zašle e-mailem na adresu nezivot.foto@axa.cz fotodokumentaci pojištěného vozidla, a to nejpozději 
do 15 kalendářních dnů od počátku pojištění uvedeného v návrhu pojistné smlouvy (dále jen "termín  
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pro zaslání fotodokumentace vozidla"). Jednotlivé fotografie musí být foceny uhlopříčně (ne na přímo), 
musí být barevné, musí na nich být viditelné datum pořízení fotografie, které bude shodné nebo 
maximálně o 3 dny předcházející datu zaslání fotografií a fotografie musí být neupraveny. Zaslaná 
fotodokumentace musí obsahovat minimálně tyto tři záběry: 
 

a) šikmý záběr na celý levý bok motorového vozidla zepředu, 

b) šikmý záběr na celý pravý bok motorového vozidla zepředu, 

c) záběr celého čelního skla s viditelnou registrační značkou. 

Zaslaná fotodokumentace podléhá přezkoumání ze strany pojistitele, a to nejpozději do 5 pracovních 
dnů po termínu pro zaslání fotodokumentace vozidla. O výsledku přezkumu pojistitel vyhotoví interní 
záznam. 
Pro případ, že fotodokumentace do stanoveného termínu není zaslána si pojistitel a pojistník 
ujednávají, že Připojištění skla zaniká uplynutím následujícího pracovního dne po dni stanoveném 
jako termín pro zaslání fotodokumentace vozidla. Pro případ, že pojistitel po přezkoumání 
fotodokumentace zjistí, že technický stav vozidla je pro účely Připojištění skla nevyhovující (tj. vozidlo 
je poškozené), si pojistitel a pojistník ujednávají, že Připojištění skla zaniká uplynutím pátého 
pracovního dne po dni stanoveném jako termín pro zaslání fotodokumentace vozidla. Pojistník 
uzavřením smlouvy dává souhlas s tím, že sjednaná spoluúčast v procentech v Připojištění skla se až 
do okamžiku zaslání fotodokumentace vozidla zvyšuje na 99%. V případě, že je pojistitelem po 
přezkoumání fotodokumentace zjištěno, že technický stav vozidla je pro účely Připojištění skla 
nevyhovující nebo v případě, že fotodokumentace nebyla ve stanoveném termínu zaslaná, činí 
spoluúčast 99% až do doby zániku pojištění. Pojistník dále souhlasí s tím, že pokud Připojištění skla 
zanikne z důvodu, že k zaslání fotodokumentace do stanoveného termínu nedojde nebo z důvodu, že 
přezkoumáním fotodokumentace bude zjištěn nevyhovující stav vozidla pro účely Připojištění skla a v 
době do zániku pojištění dojde k pojistné události, za kterou pojistitel plnil, náleží pojistiteli běžné 
pojistné až do výše ročního pojistného za Připojištění skla, maximálně však do výše pojistitelem 
vyplaceného pojistného plnění.  
 


