
Postup a zásady vykonania fotodokumentácie pre motorové vozidlá do 3,5 tony. 
1. Diagonálna fotografia z prednej ľavej časti vozidla, vrátane EČV spolu s celou ľavou stranou vozidla 
(na fotografii musí byť vidieť celé vozidlo). 

 

 

2. Diagonálna fotografia z prednej pravej časti vozidla, vrátane EČV spolu s celou pravou stranou vozidla  
 (na fotografii musí byť vidieť celé vozidlo). 

 

 

 

3. Diagonálna fotografia zo zadnej pravej časti vozidla, vrátane EČV spolu s celou pravou stranou vozidla 
      (na fotografii musí byť vidieť celé vozidlo). 

 

 



4. Diagonálna fotografia zo zadnej ľavej časti vozidla, vrátane EČV spolu s celou ľavou stranou vozidla   
 (na  fotografii musí byť vidieť celé vozidlo). 

 

 

5. Ovládacie prvky predných dverí s fotografiou interiéru. 

 

 

6. Fotografia interiéru: celá palubná doska tak, aby bolo rozpoznateľné typové označenie audiovýbavy, ďalšie 
fotografie interiéru ak ich vozidlo obsahuje, najmä: kožené čalúnenie, elektrické strešné okno (šíber), stredová 
konzola na zadných sedadlách (pokiaľ obsahuje spínače na ovládanie klimatizácie, vyhrievanie sedadiel, atď.), 
obrazovky v hlavových opierkach a podobne. 

 

 

 

 



7. Fotografia stavu počtu najazdených kilometrov. 

 

 

8. Fotografia čelného skla. 

 

 

9. Motorový priestor po otvorení kapoty vozidla spolu s EČV. 

 

 

 

 

 



 

 

10. VIN číslo vozidla (fotí sa povinne VIN vytlačené na karosérie vozidla, nie len prinitované štítky). 

 

                 

 

 

13. Fotografia nadštandardnej výbavy (ak je pripoisťovaná) 
      Napr. autorádio Alpine v Škoda Octavia 

 

 

 

Postup vykonania fotodokumentácie pre motorové vozidlá do 3,5 tony – produkt PZP 
Automatik 
V produkte PZP Automatik, ak je dojednané pripoistenie krádeže a/alebo čelného skla, je potrebné vykonať 
obhliadku a fotodokumentáciu vykonať nasledovným spôsobom: 
 
Pripoistenie krádeže vozidla 
- Diagonálna fotografia z prednej ľavej časti vozidla, vrátane EČV spolu s celou ľavou stranou vozidla (na 
   fotografii musí byť vidieť celé vozidlo) – vid foto 1 

- Diagonálna fotografia zo zadnej pravej časti vozidla, vrátane EČV spolu s celou pravou stranou vozidla 
   (na fotografii musí byť vidieť celé vozidlo) – vid foto 3 

- VIN číslo vozidla (fotí sa povinne VIN vytlačené na karosérie vozidla, nie len prinitované štítky) – vid foto 11 

- Fotografia počtu najazdených kilometrov – (vid foto 7) 
 
  Pripoistenie čelného skla 
- Diagonálna fotografia z prednej ľavej časti vozidla, vrátane EČV spolu s celou ľavou stranou vozidla 
(na fotografii musí byť vidieť celé vozidlo) – vid foto 1 

- Fotografia čelného skla, detail výrobného čísla na skle + markanty skla – vid foto 8 

- Fotografie poškodení čelného skla (pokiaľ boli zistené) 


