
                   

 

 
POKYNY K OBHLIADKE MOTOROVÉHO VOZIDLA – 

HAVARIJNÉ POISTENIE       
 

Poisťovňa AXA vyžaduje v prípade uzatvorenia havarijného poistenia pre jazdené vozidlá vyhotovenie 
fotodokumentácie poisťovaného vozidla. 
V prípade jazdeného vozidla ste preto povinný najneskôr do dátumu začiatku poistenia zaslať 
fotografie vozidla na e-mailovú adresu určenú pre fotodokumentáciu (uvedenú v potvrdzujúcom e-
maile). Do predmetu e-mailu s fotodokumentáciou, prosím, uvádzajte číslo vášho návrhu poistnej 
zmluvy.  
Veľkosť e-mailu nesmie prekročiť 5 MB a fotografie nesmú byť skomprimované.      
                                                                   

K poistnej zmluve treba vždy priložiť kompletnú fotodokumentáciu: 
 šikmý záber na celý ľavý bok motorového vozidla spredu, 
 šikmý záber na celý pravý bok motorového vozidla spredu, 
 šikmý záber na celý ľavý bok motorového vozidla zozadu, 
 šikmý záber na celý pravý bok motorového vozidla zozadu, 
 záber celého čelného skla s viditeľným EČV, 
 záber na VIN kód z motorovej či inej časti vozidla, 
 záber na tachometer s počtom celkovo najazdených km, 
 odfotografovaný interiér - stredová konzola tak, aby bolo rozpoznateľná audiovýbava, 
 detail na prípadné poškodenia vozidla zistené počas obhliadky motorového vozidla, 
 záber na zabezpečovacie zariadenia vozidla (ak ich vozidlo má nainštalované) – autoalarm, 

mechanické zabezpečenie, VIN PRINT (leptanie skiel), ... 
 

Fotodokumentácia – špecifikácia a technické požiadavky: 
 

                                   
 

šikmý záber na celý ľavý bok motorového vozidla spredu                šikmý záber na celý pravý bok motorového vozidla spredu 

 

 

 

 



                   

 

 

 

                              
šikmý záber na celý ľavý bok motorového vozidla zozadu                šikmý záber na celý pravý bok motorového vozidla zozadu 

 

 

                             
   záber na VIN kód z motorovej alebo inej časti vozidla                        záber na tachometer s počtom celkovo najazdených km 

 

 

                               
Záber na stredovú konzolu                                                                      Detail na poškodenie vozidla                                                                                               

 



                   

 

 
 

záber na celé čelné sklo spolu s EČV 
 

                  

Fotografie musia byť zároveň: 
 farebné 
 vo formáte JPG 
 graficky neupravované 
 jednotlivé fotografie musia mať veľkosť minimálne 450 kB 
                                                
                                                                                                                                          

Dôležité upozornenie! 
 
Fotodokumentácia sa musí do poisťovne doručiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od dátumu 
začiatku poistenia uvedeného v návrhu poistnej zmluvy. 
Do doby dodania fotodokumentácie poistníkom sa spoluúčasť zvyšuje pri havarijnom poistení na 99 
%. Spoluúčasť vo výške 99 % sa pri výplate poistného plnenia uplatní taktiež, ak zaslaná 
fotodokumentácia nie je v súlade s pravidlami pre jej vyhotovenie, najmä ak je fotodokumentácia 
neúplná, alebo zábery nezodpovedajú stanoveným požiadavkám, alebo poisťovateľ po preskúmaní 
fotodokumentácie zistí, že technický stav vozidla je pre účely poistenia nevyhovujúci. 
V prípade, ak poistník nesplní záväzok a nedodá v termíne pre zaslanie fotodokumentácie 
poisťovateľovi fotodokumentáciu, tak havarijné poistenie uzatvorené takouto poistnou zmluvou 
zaniká uplynutím nasledujúceho dňa po dni stanovenom ako termín pre zaslanie fotodokumentácie 
vozidla. Ak bolo uhradené poistné a dôjde k takémuto zániku poistenia, vráti poisťovateľ zvyšnú časť 
zaplateného poistného poistníkovi. 


