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JAK PŘIPRAVIT FOTODOKUMENTACI? 

BIKEPLAN POJIŠTĚNÍ 

PLATÍ PRO VŠECHNY POJIŠTĚNÉ PŘEDMĚTY  
Kola, elektrokola, koloběžky, elektrokoloběžky a cyklovozíky 

 

 

• Předmět pojištění při focení musí být čistý, bez nánosů špíny, po dešti nebo sněhu 

• Foťte jen za denního světla nebo za kvalitního vnějšího osvětlení 

• Minimální rozlišení snímků je alespoň 1024x768 obrazových bodů 

• Všechny fotografie musí být barevné, ostré a průkazné 

• Fotografie nijak graficky neupravujte 

CO OBSAHUJE POVINNÁ FOTODOKUMENTACE? 

1x - záběr kolmo na celou levou stranu předmětu pojištění (I.) 

1x - záběr kolmo na celou pravou stranu předmětu pojištění (II.) 

1x - záběr na detail sériové číslo rámu předmětu pojištění (III.) 

CO OBSAHUJE NEPOVINNÁ (DOPORUČENÁ) FOTODOKUMENTACE? 

1x - šikmý záběr zepředu na celou levou stranu (IV.) 

1x - šikmý záběr zepředu na celou pravou stranu (V.) 

1x - šikmý záběr zezadu na celou pravou stranu (VI.) 

1x - šikmý záběr zezadu na celou levou stranu (VII.) 

6x - libovolné detailní fotografie vč. komponentů (dílů) (VIII.) 

 

Maximální počet fotografií, které je možné nahrát do vašeho účtu v Klientské sekci je omezen na 15 ks. 

Do svého účtu v Klientské sekci, také můžete nahrát napíklad doklad o pořízení, kupní smlouvu i faktury. 

 

NEZAPOMEŇTE, ŽE POKUD FOTOGRAFIE NENAHRAJETE DO VAŠEHO ÚČTU V KLIENTSKÉ 

SEKCI DO 14 DNŮ, NEBO NEBUDOU V POŘÁDKU PODLE NÁVODU, POJIŠTĚNÍ VÁM NEBUDE 

POSKYTOVAT PLNOU POJISTNOU OCHRANU PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ!  
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FOTO 1- III - záběr kolmo na celou levou stranu předmětu, záběr kolmo na celou pravou 

stranu předmětu, detailní snímek sériového čísla (POVINNÉ) – VZOR č.1- Elektrokolo 

 
Zvolte takový odstup od předmětu pojištění, aby zabíralo cca 90% šířky snímku a současně byl vidět celý 

předmět pojištění. Snímek sériového čísla pořiďte tak, aby z fotografie bylo sériové číslo čitelné! 
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FOTO 1- III - záběr kolmo na celou levou stranu předmětu, záběr kolmo na celou pravou 

stranu předmětu, detailní snímek sériového čísla (POVINNÉ) – VZOR č.2 - Koloběžka 

 

Zvolte takový odstup od předmětu pojištění, aby zabíralo cca 90% šířky snímku a současně byl vidět celý 

předmět pojištění. Snímek sériového čísla pořiďte tak, aby z fotografie bylo sériové číslo čitelné! 
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FOTO 1V- VIII – šikmé záběry z levé a pravé strany zepředu a zezadu, dále libovolné 

detailní fotografie komponenů (dílů) - NEPOVINNÉ (DOPORUČENÉ) – Vzor č.3 

 

Zvolte takový odstup od předmětu pojištění, aby zabíralo cca 90% šířky snímku a současně byl vidět celý 

předmět pojištění. Na detailní libovolné fotografie se 90% šířka snímku nezvtahuje.  
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FOTO 1V- VIII – šikmé záběry z levé a pravé strany zepředu a zezadu, dále libovolné 

detailní fotografie komponenů (dílů) - NEPOVINNÉ (DOPORUČENÉ) – Vzor č.4 

 

Zvolte takový odstup od předmětu pojištění, aby zabíralo cca 90% šířky snímku a současně byl vidět celý 

předmět pojištění. Na detailní libovolné fotografie se 90% šířka snímku nezvtahuje.  
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Jak na to?  

 

1) Vyfoťte předmět pojištění podle výše uvedeného návodu 

2) Kompletní fotodokumentaci nahrajte do svého účtu v Klientské sekci (musíte být přihlášeni) 

3) Po úspěšném nahrátí do Klientské sekce fotografie co nejdříve prohlédneme a pokud by nebyly v 

pořádku, dáme vám vědět.  

4) Pokud si nevíte rady nebo se vám postup zdá komplikovaný a nejste si jisti, neváhejte nás kdykoli 

kontaktovat na zákaznické lince : +420 224 235 210 nebo na emailu: bikeplan@bikeplan.cz 

 

Pokud by vznikl technický problem, nebo vám fotky nešli nahrát do Klientské sekce, můžete také 

zvolit alternativu (odeslat na náš email: bikeplan@bikeplan.cz), ale pouze po předchozí domluvě s 

naší zákaznikou podporou. 

 

Prosíme, primárně využívejte svůj zákaznický účet v Klientské sekci 

 

Z důvodu nárůstu výskytu podvodného jednání a jeho eliminace, provádíme náhodné prohlídky 

nafocených předmětů pojištění. Pokud by se tato prohlídka týkala právě vašeho kola, elektrokola, 

koloběžky, elektrokoloběžky nebo cyklovozíku, budeme vás včas s předstihem informovat s možným 

termínem kontroly! 
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