
               

 
POKYNY K OBHLIADKE MOTOROVÉHO VOZIDLA – 

HAVARIJNÉ POISTENIE 
 
UNIQA poisťovňa vyžaduje v prípade uzatvorenia havarijného poistenia pre jazdené vozidlá 
vyhotovenie fotodokumentácie poisťovaného vozidla. 
Obhliadku je potrebné vyhotoviť najskôr  jeden deň pred začiatkom poistenia a najneskôr 
v deň začiatku poistenia (uvedeného v návrhu poistnej zmluvy). Fotografie vozidla sa 
posielajú príslušnú na e-mailovú adresu poisťovne. Do predmetu e-mailu sa uvádza číslo 
návrhu poistnej zmluvy (napr.: Fotodokumentácia (FPP): 8100000000).  
                                                                   
K poistnej zmluve treba vždy priložiť kompletnú fotodokumentáciu: 
 kolmý záber na celé vozidlo spredu 
 kolmý záber na celé vozidlo zozadu  
 kolmý záber na celý ľavý bok 
 kolmý záber na celý pravý bok  
 viditeľný záber na VIN 
 záber celého čelného skla 
 odfotografovaný interiér - celá palubná doska 
 odfotografovaný interiér - stredová konzola tak, aby bolo rozpoznateľná audiovýbava a 

radenie 
 záber na tachometer - stav počtu najazdených kilometrov 
 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: 
 

 
Kolmý záber na celé vozidlo spredu                                                           Kolmý záber na celý ľavý bok 

 
 
 
 



               
 
 
 

 
Kolmý záber na celé vozidlo zozadu                                                      Kolmý záber na celý pravý bok 

 
 
 

                                                                                                                  
                Záber na VIN číslo z motorovej časti                                                           Záber na celú palubnú dosku               

                     
 
 

                            

Záber na tachometer – stav najazdených kilometrov                                            Detail na poškodenie vozidla                                               
 

 

 

 

 



               
 

 

                      

Záber na stredovú konzolu s audiovýbavou a radením                    záber na celé čelné sklo 

 
Pokyny na vyhotovenie fotodokumentácie:  
 vozidlo obhliadať a fotiť iba pri dennom svetle (fotiť v garážach alebo za umelého 

osvetlenia iba v nevyhnutných prípadoch), nefotiť proti silnému slnku a vyvarovať sa 
odleskov od sklených častí vozidla 

 dbať na to, aby každá strana vozidla bola dobre viditeľná, boli viditeľné kolesá vozidla na 
fotografii, bolo možné určiť na základe fotografie existenciu strešného okna 

 fotografie majú byť farebné a vo formáte JPG 
 

 
 
 


