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Pokyn: Rozsah vstupnej obhliadky pre účely havarijného poistenia a návod na vykonanie 
fotodokumentácie zo vstupnej obhliadky. 
 
1. Vstupnú obhliadku vrátane fotodokumentácie v zmysle tohto pokynu je oprávnený vykonať 

sprostredkovateľ poistenia alebo poistník. 
 

2. Vstupnú obhliadku vrátane fotodokumentácie v zmysle tohto pokynu je možné vykonať najskôr 
3 kalendárne dni pred dňom, ktorý je na Návrhu na uzavretie poistenia uvedený ako začiatok 
poistenia. 

 

3. V prípade neskoršieho vykonania vstupnej obhliadky ako začiatok poistenia uvedený na Návrhu 
na uzavretie poistnej zmluvy má poisťovateľ právo uplatniť postup podľa bodu 8. 

 
4. Pri vykonaní vstupnej obhliadky sprostredkovateľ poistenia alebo poistník, pričom  táto osoba 

zhotoví na vlastné náklady  elektronickú  zreteľnú fotodokumentáciu poisťovaného 
vozidla (čisté vozidlo dokumentované za jasných svetelných podmienok) minimálne v 
nasledovnom rozsahu:  

a. 4 (štyri) fotografie zo všetkých vonkajších strán vozidla, 
b. 1 (jedna) fotografia čitateľného VIN kódu vozidla z karosérie vozidla, 
c. 1 (jedna) fotografia palubnej dosky zobrazujúca detail rádia /navigácia/ v zapnutom 

stave so zachytením výrobcu a typu (modelu), ďalej zobrazujúca volant, ovládacie 
prvky, páku prevodovky a pod. 

d. 1 (jedna) fotografia zobrazujúca detail so zaznamenaním celkového počtu najazdených 
kilometrov a kontroliek trvalo  svietiacich po zapnutí zapaľovania,  

e. prípadne fotodokumentáciu doplnkovej výbavy (ako napr. asistenčné systémy (radary 
a kamery) a ich ovládače, disky, strešné / panoramatické okno, solárne 
články,  športové sedadlá, kožené sedadlá, vybavenie batožinového / ložného priestoru 
vozidla a pod.), osoba vykonávajúca obhliadku vyhotoví primeraný počet záberov, 

f. pokiaľ sú na vozidle drobné poškodenia, tieto je povinná osoba vykonávajúca vstupnú 
obhliadku zreteľne detailne zdokumentovať primeraným počtom záberov. 

 
5. Vozidlo sa považuje za spôsobilé na prijatie do poistenia iba v tom prípade, ak je v dobrom 

technickom stave a je nepoškodené, čo preukáže fotodokumentácia podľa predchádzajúceho 
bodu.  

 
6. Poistník je povinný odoslať fotodokumentáciu zo vstupnej obhliadky elektronicky na email 

sprostredkovateľa poistenia. 
 

7. V zmysle interného pokynu poisťovateľa je Sprostredkovateľ poistenia povinný: 
a. od poistníka obdržanú fotodokumentáciu primerane posúdiť, 
b. postúpiť od poistníka obdržanú fotodokumentáciu na určenú elektronickú adresu 

poisťovateľa.  
(Obdobným spôsobom postupuje Sprostredkovateľ poistenia aj v prípade, ak vstupnú 
obhliadku vykoná sám Sprostredkovateľ poistenia.) 

 
8. Ak poistník alebo Sprostredkovateľ poistenia  nevykoná vstupnú obhliadku spôsobom podľa 

článku VI. bod 2. ZD 913 ani spôsobom podľa tohto pokynu, poisťovateľ poistnú zmluvy vypovie 
v súlade s článkom VI. bod 5 písm. c) VPP MP 106.  

 
9. Ak nastane na poistenom vozidle poistná udalosť v prvých 60 dňoch trvania poistenia a poistník 

alebo Sprostredkovateľ poistenia nevykoná vstupnú obhliadku spôsobom podľa článku VI. bod 
2. ZD 913 ani spôsobom podľa tohto pokynu, poisťovateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo 
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výške 25% z poistného plnenia, na ktoré poistenému vznikol nárok. Zmluvnú pokutu nemožno 
uplatniť, ak vykonaniu vstupnej obhliadky bránili skutočnosti na strane poisťovateľa.  

 

10. V prípade, ak sa vozidle nachádzajú poškodenia, potom o prijatí vozidla do poistenia rozhodne 
oprávnený pracovník poisťovateľa na základe interného pokynu poisťovateľa. 

 
11. Vzor fotodokumentácie: 
 
Foto 1: Ľavá strana vozidla 

 
Foto 2: Zadná strana vozidla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Príloha k Návrhu na uzavretie poistnej zmluvy KASKO na diaľku   
      

                                                                 

 Platný  od 25.03.2020                                                                                                      Strana 3 z 5                   

 

Foto 3: Pravá strana vozidla 

 
Foto 4: Predná strana vozidla 

 
Foto 5: VIN 
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Foto 6: Prístrojová doska 

 
Foto 7: Počítadlo km 

 
Foto 8: Zvláštna výbava disky vrátane bezpečnostných skrutiek 
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Foto 9: Poškodenie PP blatník  

 
Foto 10: Poškodenie zadná kapota 

 
 
 
12. Účinnosť toho pokynu je od 25.03.2020 do odvolania. 

 
 
 
 
V Bratislave, 25.03.2020 
 
 
       Ing. Imrich Polák 
    Zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia pre MOTOR 


