POKYNY K OBHLIADKE MOTOROVÉHO VOZIDLA –
Union poisťovňa, a.s.
Poisťovňa Union vyžaduje v prípade uzatvorenia vybraného pripoistenia k povinnému zmluvnému
poisteniu vyhotovenie fotodokumentácie poisťovaného vozidla.
Platí to v prípade uzatvorenia:
• pripoistenia skiel vozidla
• pripoistenia živlov
• pripoistenia stretu so zverou
V prípade výberu týchto pripoistení je povinnosť vyhotoviť fotodokumentáciu najskôr 3 dni alebo
najneskôr do 2 kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia a zaslať fotografie vozidla na emailovú adresu určenú pre fotodokumentáciu (uvedenú v potvrdzujúcom e-maile). Do predmetu emailu s fotodokumentáciou, prosím, uvádzajte číslo vášho návrhu poistnej zmluvy.

Špecifikácia a technické požiadavky fotodokumentácie vozidla
1. čelný pohľad vozidla vrátane EČV

3. záber na celý ľavý bok vozidla

2. zadný pohľad vozidla vrátane EČV

4. záber na celý pravý bok vozidla

5. VIN čislo na karosérií

6. detailný záber na stav tachometra

7. fotografia čelného skla – naviac v prípade dojednania pripoistenia skiel vozidla

8. detailné zábery na poškodenie vozidla
➢ fotiť v prípade zistených poškodení vozidla

• vozidlo obhliadať a fotiť iba pri dennom svetle,
• všetky fotografie musia byť ostré, bez odleskov na sklenených častiach,
• obhliadané a dokumentované vozidlo musí byť čisté, bez nánosov špiny, blata, námrazy, snehu a
•

•
•
•
•
•

iného znečistenia,
VIN číslo - fotiť iba vyrazené do karosérie alebo rámu vozidla, v prípade že je VIN číslo nečitateľné,
odfotiť aj ďalšie identifikačné štítky a nálepky s VIN číslom (umiestnené pod čelným sklom, na
prednom čele pod kapotou, na „B“ stĺpikoch dverí, atď.),
nefotiť proti slnku,
fotiť zo vzdialenosti, tak aby fotené motorové vozidlo vypĺňalo čo najväčšiu plochu fotografie,
dbať, aby každá strana vozidla bola dobre viditeľná,
dbať, aby boli viditeľné kolesá vozidla na fotografii,
v prípade, že vozidlo má strešné okno, zachytiť ho na fotografii.

Fotografie musia byť zároveň:
• farebné
• digitálne vo formáte JPG
• graficky neupravované

Dôležité upozornenie!
V období od dátumu začiatku poistenia až do okamihu vykonania vstupnej obhliadky poisteného
vozidla je pri poistení pre prípad živelnej udalosti, stretu so zverou, poškodenia alebo zničenia skiel
spoluúčasť vo výške 90 % z poistného plnenia. To znamená, že v prípade škodovej udalosti poisťovňa
preplatí najviac 10 % zo vzniknutej škody.

