
 

POKYNY K OBHLIADKE MOTOROVÉHO VOZIDLA – 
HAVARIJNÉ POISTENIE 

 

Kooperativa poisťovňa vyžaduje v prípade uzatvorenia havarijného poistenia pre jazdené vozidlá 

vyhotovenie fotodokumentácie poisťovaného vozidla.  

V prípade jazdeného vozidla ste preto povinný vyhotoviť a 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. 

 

Špecifikácia a technické požiadavky fotodokumentácie vozidla 

Fotografie musia zachytávať aktuálny stav motorového vozidla a jeho identifikáciu, preto je nutné zaslať:  

▪ 4 fotografie zo všetkých vonkajších strán vozidla: 
ľavá strana vozidla (obr. č. 1), zadná strana vozidla (obr. č. 2), 
pravá strana vozidla (obr. č. 3), predná strana vozidla (obr. č. 4),  

▪ 1 fotografiu – čitateľného VIN čísla z karosérie vozidla (obr. č. 5),  
▪ 1 fotografiu – palubnej dosky zobrazujúcu detail rádia (navigácie) v zapnutom stave so zachytením 

výrobcu a typu (modelu), ďalej zobrazujúca volant, ovládanie prvky, páku prevodovky a pod. (obr. 
č. 6), 

▪ 1 fotografiu – zobrazujúca detail so zaznamenaním celkového počtu najazdených kilometrov 
a kontroliek trvalo svietiacich po zapnutí zapaľovania (obr. č. 7), 

▪ fotografie doplnkovej výbavy – napr. asistenčné systémy (radary a kamery) a ich ovládače, disky, 
strešné/panoramatické okno, solárne články, športové sedadlá, kožené sedadlá, ... (obr. č. 8), 

▪ min. 1 fotografiu z každého poškodenia (ak sú, je nutné zaslať detailné zábery existujúceho 
poškodenia vozidla, napr. rôzne preliačiny karosérie, poškodenia laku, poškodenie zasklenia a pod., 
obr. č. 9 a 10). 
 

obr. č. 1: Ľavá strana vozidla 

 

 

 

 

 

obr. č. 2: Zadná strana vozidla 

 

 

 

 

 



 
obr. č. 3: Pravá strana vozidla 

 

obr. č. 4: Predná strana vozidla 

 

obr. č. 5: VIN 

 

obr. č. 6: Prístrojová doska 

 

obr. č. 7: Počítadlo km 

 

obr. č. 8: Zvláštna výbava disky vrátane bezpečnostných skrutiek 

 

obr. č. 9: Poškodenie PP blatník 

 

obr. č. 10: Poškodenie zadná kapota 

 
 



 

 
Pokyny na vyhotovenie fotodokumentácie: 

- obhliadku je možné vykonať najskôr 3 kalendárne dni pred dňom začiatku poistenia, najneskôr deň 
začiatku poistenia, 

- fotiť len čisté a umyté auto, 
- maximálna veľkosť fotografie je 5 MB, 
- vozidlo fotiť a obhliadať iba pri dennom svetle, bez silných odleskov slnka/blesku, bez nadmerného 

digitálneho šumu spôsobeného nedostatkom svetla (napr. v podzemných garážach, pri umelom 
pouličnom svetle a pod.) , 

- fotografie je potrebné zaslať najneskôr do 14 dní od dátumu uzavretia poistenia. 
 


