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Sõiduki pildistamisjuhend
JSP - 20191

IF P&C INSURANCE AS. ÄRIREGISTRI KOOD 10100168

1. Käesolevas pildistamisjuhendis (edaspidi juhend) sätestatakse mootorsõiduki pildistamise
kord juhtudeks, kui If palub esitada kindlustatud sõidukist fotod.
2. Fotod tuleb saata siis, kui If on saatnud sellekohase e-kirja koos pildistamise juhendiga.
Fotod tuleb saata vastusena Ifi saadetud kirjale.
3. If ei hüvita mootorsõiduki pildistamisega seotud kulusid ega muid lisakulusid.
4. Näidisfotod on lisatud selle juhendi lõppu.
5. Failid peavad olema jpg-vormingus ning salvestatud originaalfailina.
6. Fotod peavad olema tehtud päevasel ajal või valgustatud kohas ning mootorsõiduk peab
olema puhas.
7. Fotod peavad olema tehtud Ifi poolt fotode küsimise e-kirjast alates kuni 3 tööpäeva jooksul.
8. Nõuded esitatavatele fotodele:
8.1. diagonaalvaatega foto mootorsõidukist, millel on näha eesmine numbrimärk,
mootorsõiduki vasak külg ja esiosa täisvaates;
8.2. diagonaalvaatega foto mootorsõidukist, millel on näha tagumine numbrimärk,
mootorsõiduki parem külg ja tagaosa täisvaates;
8.3. foto sõiduki salongist, mis on tehtud väljastpoolt juhipoolsest ukseavast. Kõnealusel fotol
peab olema täielikult näha ukse varustus, rool, armatuurlaua näidikud, juhiiste ja käigukang;
8.4. foto sõiduki salongist, millel on näha armatuurlaud.
9. Kui ükskõik, missugune käesoleva puntki alapunktidest on kohaldatav, tuleb lisaks punktis 8
loetletud fotodele täiendavalt saata järgmised fotod:
9.1. kui mootorsõidukil on väline lisavarustus, nt lisatuled, kaitserauad, spoilerid,
dekoratiivvärv, reklaam või muud kleebised jne, tuleb saata fotod kõnealustest välisest
lisavarustusest;
9.2. kui mootorsõidukil on kere või kere osade, varustuse või aknakahjustusi, tuleb saata fotod
ka kõnealustest kahjustustest;
9.3. kui mootorsõidukil on puuduvaid osi, nt puudub dekoratiivne uksekaitse, suunatule
klaaskate jne, tuleb lisaks saata fotod sõiduki mittetäielikest osadest;
9.4. kui mootorsõidukil on lisaks käesoleva juhendi alapunktis 8.4. täpsustatud varustusele teisi
heli-, video- või DVD-seadmeid, nt madalasageduskõlarid (subwoofer), helivõimendid, tuleb
saata fotod ka kõnealustest lisaseadmetest.
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Näidisfotod

Diagonaalvaade esiosale ja vasakule küljele Diagonaalvaade tagaosale ja paremale
küljele

Armatuurlaud, automakk

Salong

Mootorsõiduki kahjustused
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