Vypracovanie fotodokumentácie
Osobné motorové vozidlá
Stanovenie výšky škody na vozidle

Vážený klient,
pre správne stanovenie výšky všeobecnej hodnoty vozidla, je potrebné zdokumentovanie stavu a výbavy vozidla, podľa tohto návodu.
Berte prosím na vedomie, že každá z uvedených fotografii je dôležitá a ovplyvňuje výslednú sumu výšky všeobecnej hodnoty Vášho vozidla vo
Váš prospech.
Ak je to možné, fotografie vykonajte počas denného svetla a fotoaparát nastavte na čo najvyššie možné rozlíšenie.
Snažte sa vykonať fotografie ostré (bez rozmazania), prípadne fotografie vykonajte za aktívneho nastavenia stabilizátora, ktorý je integrovaný vo
Vašom zariadení – mobil, fotoaparát a iné).
Túto fotodokumentáciu odporúčame vykonať bez zbytočného odkladu, nakoľko po odpredaní Vášho vozidla, prípadne po ekologickej likvidácii
Vášho vozidla, túto fotodokumentáciu nebude možné vykonať.
V prípade otázok týkajúcich sa vykonania fotodokumentácie, prípadne objednávok na zaobstaranie znaleckého posudku nás môžete kontaktovať:
•
•

telefonicky na čísle +421 948 87 08 87
alebo e-mailom na juraj.repcok@aider.sk

I. Kapitola – Fotodokumentácia vozidla ako celku
Exteriér vozidla
Exteriér vozidla fotíme diagonálne (spolu 4 ks fotografii), to znamená, že na každej fotografii je vidno vždy dve strany vozidla. Z takýchto fotografii
je možné bez komplikácii zistiť, či vozidlo malo namontované príplatkové verzie, ako napríklad chromované lišty, namontované hmlovky, prípadne
je možné zistiť príplatkové verzie (napríklad športový packet – M packet, R packet atď.)

Interiér vozidla
Otvorené predné ľavé dvere:
•

Možné zistiť z fotografie:
o elektrické nastavovanie sedačiek
o dekoratívne lišty na dverách pod oknom
o počet elektricky ovládaných okien
o chromované lišty na prahoch dverí
o vyhrievanie sedadiel
o masážne sedadlá

Pohľad na ovládacie prvky na dverách
•

Možné zistiť z fotografie:
o počet elektricky ovládaných okien
o elektrické ovládanie spätných zrkadiel
o funkcia elektrického sklápania spätných zrkadiel

Otvorené ľavé zadné dvere:
•

Možné zistiť z fotografie:
o tónovanie skiel
o fólie nalepené na sklách
o elektrické/manuálne ovládanie okien
o výbava pre zadných cestujúcich (LCD displeje v opierkach hlavy)
o chromované lišty na prahoch dverí

Otvorené pravé zadné a pravé predné dvere:
•

Možné zistiť z fotografie:
o tónovanie skiel
o fólie nalepené na sklách
o elektrické/manuálne ovládanie okien
o výbava pre zadných cestujúcich (LCD displeje v opierkach hlavy)
o chromované lišty na prahoch dverí

Pohľad na prístrojovú dosku
•

Možné zistiť z fotografie:
o namontovaná klimatizácia
▪ automatická / manuálna
▪ počet zón klimatizácie (1 – 4 zónová automatická
klimatizácia)
o typ autorádia
▪ s navigáciou / bez navigácie
▪ značka autorádia
o vyhrievanie predných sedadiel
o vyhrievanie čelného skla
o dekór interiéru
o deaktivácia airbagu spolujazdca

Pohľad na riadiacu páku prevodovky
•

Možné zistiť z fotografie:
o typ prevodovky
▪ manuálna
• počet stupňov radenia
▪ automatická
• s možnosťou sekvenčného radenia
• režimy prevodovky (športový, ECO a pod.)
o Ovládacie prvky pri riadiacej páke
▪ stabilizačné systémy
▪ ovládanie vonkajších kamier
▪ sledovanie tlaku v pneumatikách
▪ asistent jazdných pruhov
▪ a iné

Pohľad na sedadlo vodiča a spolujazdca
•

Možné zistiť z fotografie:
o nastavenie sedadla - Elektricky / manuálne, ak elektricky, tak či s funkciou
pamäte
o masážne sedadlá

Pohľad na volant a ľavú páčku pod volantom
•

Možné zistiť z fotografie:
o ovládacie prvky na volante (multifunkčný volant)
o tempomat
o limiter rýchlosti
o handsfree
o hlasové ovládanie
o dekór interiéru vozidla
▪ kožený packet
▪ drevo na volante
▪ iné

Pohľad na zadnú časť stredového tunela
•

Možné zistiť z fotografie:
o ovládacie prvky klimatizácie
o dodatočná výbava
o LCD displeje

Pohľad na prístrojovú dosku zo zadných sedadiel
•

Možné zistiť z fotografie:
o dekór interiéru
o poškodenia interiéru
o typ spätného zrkadla (samozatmavovacie, obyčajné)
o dažďový senzor
o line asistent
o a ďalšie

Pohľad na prístrojový panel s čitateľným odometrom (ukazovateľom najazdených km)
(ak je to možné, fotografiu vykonáme s naštartovaným motorom, prípadne aspoň s kľúčom
v I. polohe – zapnuté elektronické systémy vozidla)
•

Možné zistiť z fotografie:
o stav najazdených kilometrov
o signalizácie poruchového stavu / bezporuchového stavu
▪ airgbag
▪ riadenie
▪ motor

Pohľad na batožinový priestor a pod neho
•

Možné zistiť z fotografie:
o zachovalosť / poškodenie
o druh rezervnej pneumatiky
▪ plnohodnotná
▪ dojazdová
▪ opravárenská sada

Pohľad na pneumatiku 1
• Možné zistiť z fotografie:
o výrobca a model pneumatiky
o hĺbka dezénu pneumatiky
o letná / zimná pneumatika

Pohľad na pneumatiku 2
• Možné zistiť z fotografie:
o rozmer pneumatiky
o hĺbka dezénu
•

Poznámka: Odporúčame urobiť kvalitnú fotografiu aj celého kolesa, z ktorej je možné
zistiť, rok a konkrétny týždeň výroby, prípadne vyhľadáme na pneumatike označenie
DOT viď. Obrázok, ktorý detailne odfotíme. V tomto kóde je zadefinovaný aj rok
výroby.

Ostatná fotodokumentácia vozidla
Pohľad na motor

•

Možné zistiť z fotografie:
o dodatočne namontovanú výbavu
▪ nezávislé kúrenie
▪ alarm
▪ plynové zariadenie
▪ chip tuning
o ak bolo vozidlo pred časom už havarované, či boli všetky poškodené
časti opravné a kompletné

VIN číslo, prípadne výrobný štítok
• Uprednostnite fotografiu na vyrazené VIN číslo do karosérie. V prípade, ak je
VIN číslo nečitateľné, ako na fotografii vľavo, je nutné vyhotoviť fotografiu
výrobného čísla, ako na fotografii vpravo. Aspoň jeden identifikátor musí byť
čitateľný. Fotografia VIN čísla za čelným sklom je neakceptovateľná!

Pohľad na kľúče (2 ks) a ovládače k vozidlu
• Možné zistiť z fotografie:
o K vozidlu sú 2 ks originálnych kľúčov
o Domontované zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu
▪ Defend Lock
▪ Zeder Lock
▪ nezávislé kúrenie
▪ prípadne iné

Pohľad na sezónne prezutie
• Fotodokumentáciu sezónneho prezutia vyhotovíme rovnako so všetkými náležitosťami, ako pri vyhotovovaní fotografii pneumatík, ktoré
sú na vozidle.

Dokumenty
Scan/fotografia veľkého technického preukazu (osvedčenie o evidencii časť II.)
•

Scan/fotografia malého technického preukazu (osvedčenie o evidencii časť I.)
nie je dostačujúca!

Scan/fotografia protokolu o
•
•

emisnej kontrole (EK)
technickej kontrole (STK)

II. Kapitola – Fotodokumentácia rozsahu škody
Nakoľko je každé poškodenie vozidla špecifické, uvádzame príklady, ako fotodokumentáciu rozsahu škody vykonať.
Plechové časti
Obrázok č. 1 a Obrázok č. 2 – viditeľné poškodenie prehybov (estetické línie/črty/obrysy), ktoré nie je možné odstrániť opravou. Tieto estetické
línie dielu nie je možné opraviť v požadovanej kvalite
Obrázok č. 3 – na tejto fotke možné vidieť, že továrenské zaoblenie plechového dielu je pokrivené (spozorovať je to možné najmä na
odraze/lome svetla) . Predchádzajúci stav nie je možné dosiahnuť opravou, ale iba výmenou.
Zástupcovia poisťovní, ktorí obhliadajú vozidlá („obhliadkári“), častokrát toto poškodenie prehliadnu a určia diel iba na opravu. Táto fotografia
(obrázok č. 2) pochádza z vozidla poškodeného pri poistnej udalosti, pričom „obhliadkár“ poškodený diel určil na opravu, nie na výmenu.
Následne po nami odhalenom poškodení (obrázok č. 3), zdokumentovaní a odoslaní do poisťovne, poisťovňa doplatila sumu približne 240 EUR.

Obrázok č. 1: Pohľad na poškodený ľavý predný blatník
línia/črt/obrys dielu)
(Foto: Ján K.)

Obrázok č. 2: Pohľad na poškodený predný pravý blatník (šípkou vyznačená estetická
(Foto: AIDER Slovensko s.r.o.)

Obrázok č. 3: Pohľad na poškodené továrenské zaoblenea plechového dielu
(Foto:AIDER Slovensko s.r.o.)

Obrázok č. 4: Poškodená línia dielu (viď. lom odrazu)
(Foto: AIDER Slovensko s.r.o.)

Obrázok č. 5 – viditeľné poškodenie továrenského
zaoblenia prednej kapoty. Opravou dielu nie je možné
dosiahnuť požadovaný výsledok, diel je určený na
výmenu.

Obrázok č. 5: Poškodené továrenské zaoblenie prednej kapoty (Foto: AIDER Slovensko s.r.o.)

Plastové časti
V prípade zlomenia plastových častí, sú diely určené na výmenu. Fotografiu vyhotovujeme tak, aby bolo jednoznačne
možné určiť, že diel, prípadne úchyt dielu je zlomený (viď. obrázok č. 6 a 7)

Obrázok č. 6: Prasknutá maska chladiča(Foto: AIDER Slovensko s.r.o.)
Slovensko s.r.o.)

Obrázok č. 7: Prasknutý úchyt masky chladiča (Foto: AIDER

To isté platí aj pri preliačení plastových častí prípadne pri
trhline (viď obrázok č. 8)

Obrázok č. 8: Zadný nárazník – preliačenina + trhlina (Foto AIDER Slovensko s.r.o.)

Ďalšie poškodené diely
V prípade, ak sú pri poistnej udalosti poškodené ďalšie diely, je vhodné tieto diely odfotiť ešte
namontované na vozidle a následne odfotiť aj detail poškodenia, keď je diel demontovaný z vozidla (viď. obrázok č. 9)
Odporúčame tiež odfotiť číslo poškodeného dielu (viď. obrázok č. 10)

Obrázok č. 9: zlomený diel (Foto: Ondrej H.)

Obrázok č. 10: číslo poškodeného dielu (Foto:Ondrej H.)

Naše kontakty
Otázky týkajúce sa riešenia poistných udalostí, doplňujúcich informácii ohľadne vypracovania fotodokumentácie, prípadne otázky týkajúce sa
zaobstarania znaleckých posudkov Vám s radosťou zodpovieme:

AIDER Slovensko s.r.o.
Silvánská 5450,
841 04 Bratislava
IČO: 47 529 415
Web: www.aider.sk

