Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o Vám ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou, a.s.
zasílá

MANUÁL
pro

ÚSPĚŠNÉ UZAVŘENÍ OKENNÍCH SKEL VOZIDLA
Jak postupovat při pořizování fotografií vozidla?
Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla, dle popisu na fotografiích níže:







je nutné, aby minimálně na jedné z fotografií byla vidět čitelná SPZ vozidla;
vozidlo musí být při focení čisté, nesmí být mokré;
fotografie pojištěného vozidla musí být ostré a jasné ( vozidlo foťte za denního světla);
veškeré fotografie musí být pořízeny ve stejný den, stejným fotoaparátem;
fotografie nesmí být nijak upravovány a musí obsahovat údaj o datu a čase pořízení;
fotodokumentaci pojištěného vozidla je nutné provést v den uzavření pojistné smlouvy.

Fotografie pořízené na základě tohoto Manuálu nahrajte na www.top-pojisteni.cz v záložce „Klientská
zóna“. Pro přihlášení do Vaší složky je nutné použít přihlašovací údaje, které byly odeslány na Vaši
emailovou adresu použitou při uzavření objednávky.

! TIP Top-Pojištění.cz
Nepamatujete si heslo? Můžete si jej vyžádat v sekci „Zapomněli jste heslo?“.

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

Po přihlášení do složky se zobrazí seznam všech Vašich nabídek pojištění. Vyhledejte objednané pojištění s
názvem „Povinné ručení/ČSOB“ a klikněte na „Detail“. Tímto se Vám zpřístupní možnost nahrávání
fotografií.

V této části již můžete vkládat fotografie z adresáře Vašeho počítače. Klikněte na tlačítko „Browse“ a
vyhledejte fotografii, kterou chcete přiložit. Použijte tlačítko „Odeslat“ pro vložení do systému. Tuto akci
opakujte dokud nevložíte veškeré fotografie.

V případě, že se Vám nepodaří nahrát fotografie do sekce „Klientská zóna“ k objednávce Vašeho pojištění,
můžete fotografie zaslat na emailovou adresu info@top-pojisteni.cz. Do předmětu e-mailu, prosím,
uveďte číslo pojistné smlouvy Vašeho povinného ručení. Urychlíte tak zpracování Vámi zaslaných
podkladů.

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

Pořízení fotodokumentace pro ČSOB Pojišťovnu, a.s.
Podmínkou pro platnost havarijního pojištění je dodání následujících fotografií:
1. Čelní pohled na vozidlo, tak aby byla viditelná SPZ vozidla (pokud již byla přidělena);

2. Pohled na vozidlo zepředu pravý bok, pod úhlem 45° (tak, aby byl vidět bok vozidla);

3. Pohled na vozidlo zepředu levý bok, pod úhlem 45° (tak, aby byl vidět bok vozidla);

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

Upozornění
Smluvní povinnost provedení fotodokumentace pojistníkem
Je-li pojistnou smlouvou sjednáno pojištění vozidla typu Kasko a/nebo pojištění odcizení a/nebo pojištění
okenních skel vozidla, je pojistník povinen provést v den uzavření pojistné smlouvy fotodokumentaci
pojištěného vozidla v rozsahu dle poskytnutého manuálu a v týž den počátku pojištění tuto
fotodokumentaci odeslat zprostředkovateli (tj. zástupci pojistitele).
Čekací lhůta
V návaznosti na povinnost pojistníka provést fotodokumentaci pojištěného vozidla se pojištění vozidla typu
Kasko, pojištění odcizení a pojištění okenních skel vozidla sjednává s čekací dobou v délce od okamžiku
počátku pojištění do dne doručení řádné a úplné fotodokumentace pojištěného vozidla pojistníkem
zprostředkovateli (tj. zástupci pojistitele), maximálně však v délce 2 měsíců ode dne počátku pojištění.
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění vozidla typu Kasko, z pojištění odcizení vozidla
a z pojištění okenních skel vozidla ze škodných událostí nastalých ve sjednané čekací době.
Právo na prohlídku
Bez ohledu na povinnost pojistníka provést fotodokumentaci pojištěného vozidla pojistitel a pojistník
výslovně sjednávají, že pojistitel je oprávněn (i prostřednictvím pojistitelem pověřených třetích osob)
kdykoliv v době prvních dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy pojištění vozidla typu Kasko a/nebo
pojištění odcizení a/nebo pojištění okenních skel vozidla provést prohlídku a fotodokumentaci pojištěného
vozidla a pojistník je povinen poskytnout pojistiteli za účelem provedení prohlídky a fotodokumentace
pojištěného vozidla veškerou potřebnou součinnost (a to i v případě, že pojistník je osobou odlišnou od
vlastníka pojištěného vozidla). K realizaci svého oprávnění podle předchozí věty (tzn. k provedení prohlídky
a fotodokumentace pojištěného vozidla) je pojistitel povinen vyzvat pojistníka předem, a to telefonicky či
elektronickou poštou na telefonní číslo nebo na e-mailovou adresu uvedené pojistníkem v pojistné smlouvě
nebo v předsmluvní komunikaci předcházející uzavření pojistné smlouvy. Neumožnění prohlídky pojistiteli
může vést k ukončení pojistné smlouvy do 2 měsíců od sjednání pojištění.







V případě nezaplacení prvního pojistného pojištění nevznikne.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:
pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč;
v případě újmy nastalé během prvních 3 měsíců od data počátku pojištění se pojištěný podílí na
pojistném plnění spoluúčastí ve výší 50%.
Počátek krytí rizik sjednaných v havarijním pojištění nastává okamžikem nahrání fotografií do
sekce „Klientská zóna“ nebo zaslání fotografií Vašeho vozidla na emailovou adresu info@toppojisteni.cz.
Manuál si můžete stáhnout zde: https://www.top-pojisteni.cz/povinne-ruceni/pojistne-podminky
- v sekci ČSOB Pojišťovna.
Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme.

Mnoho šťastně najetých kilometrů!

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

