
Auto fotogrāfēšanas instrukcija
KASKO apdrošināšanas polises noslēgšanai

Transportlīdzekļa (turpmāk tekstā – TL) fotogrāfēšanas instrukcija sagatavota apdrošināšanas līgumu noslēgšanai ar portāla 
Smārtiņš.lv un/vai apdrošināšanas brokera Aon Baltic starpniecību.

Lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu, TL fotogrāfēšana jāveic ievērojot šādus nosacījumus:

• Fotogrāfēšana jāveic diennakts gaišajā laikā, TL jābūt tīram, neapsnigušam, labi pārredzamam, fotogrāfijās nedrīkst būt redzami citi 
objekti, piemēram, citi TL;

• Rekomendējamais vienas fotogrāfijas lielums ir 200-300 KB, bet ne lielāks par 1 MB un ne mazāks par 200 KB;

• Fotogrāfijas jāsūta uz info@smartins.lv, e-pastā norādot apdrošināšanas piedāvājuma numuru, kurš redzams saņemtajā piedāvājumā, 
vai savai Aon Baltic kontaktpersonai;

• Notiekot apdrošināšanas gadījumam, fotogrāfiju neesamība var kavēt izmaksas veikšanu vai būt pat par iemeslu izmaksas 
atteikumam;

• Ja nav iespējams veikt TL fotografēšanu, sazinieties ar Smārtiņš.lv komandu, lai vienotos par laiku, kad varat atbraukt uz Aon Baltic 
biroju (Maskavas iela 257, Rīgā vai Kuldīgas ielā 17, Ventspilī) un nofotografēt TL atbilstoši prasībām;

Fotografēšana nav jāveic jauniem TL, kas tiek pirkti pirmo reizi pie oficiālā dīlera, TL, kuri ir fotogrāfēti iepriekš, kā arī polises 
atjaunošanas gadījumā (bez pārtraukuma un pie tā paša apdrošinātāja), ja, atjaunojot polisi, netiek samazināts pašrisks bojājumiem un 
trešo personu prettiesiskas darbības riskam.

TL virsbūve ir jāfotogrāfē no četriem rakursiem, pa diagonāli no:
• priekšējā labā un kreisā stūra;
• aizmugurēja labā un kreisā stūra.

Fotogrāfijās jābūt redzamam:
• valsts numura zīmei;
• visām TL kontūrām;
• divām pilnām TL plaknēm (priekšpusei un sāniem/ aizmugurei un
sāniem).

Fotogrāfijā ir jābūt tuvplānā redzamam vienam no TL riteņiem. Ja TL 
riteņi atšķiras pēc to izlaiduma gada, modeļa, tipa vai citām vizuālajām 
īpašībām, katrs ritenis ir jāfotogrāfē atsevišķi.

TL salona fotogrāfijai ir jābūt uzņemtai no ārpuses pie atvērtām TL 
durvīm un no autovadītāja puses. Fotogrāfijā jābūt redzamam durvju 
aprīkojumam, stūrei, mērinstrumentu panelim).

2.TL riteņa fotogrāfēšanas shēma

3. TL salona fotogrāfēšanas shēma

Fotogrāfēšanas leņķis

1. TL virsbūves fotogrāfēšanas shēma
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6. TL dokumentu un drošības sistēmu fotogrāfēšanas shēma
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Fotogrāfijas sūti uz e-pastu 
info@smartins.lv, norādot 
piedāvājuma numuru, vai savai 
Aon Baltic kontaktpersonai!

5. TL šasijas numura fotogrāfēšanas shēma
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Fotogrāfijai jābūt uzņemtai no aizmugurējā sēdekļa vieglajiem TL, 
un no vienas vai otras kabīnes puses kravas TL un autobusiem, lai 
būtu redzams TL priekšējais panelis.

Fotogrāfijā jābūt iekļautam:

• TL odometra (kopējā nobrauktā attāluma) rādījumam;

• papildaprīkojumam (magnetolai utml.),ja tāds ir.

Papildaprīkojumam jābūt piestiprinātam tam paredzētajā vietā. Ja 
papildaprīkojums atrodas ārpus salona, piemēram, TL bagāžas 
nodalījumā, un tas tiek apdrošināts, tad jāveic arī papildaprīkojuma 
fotogrāfēšana.

TL šasijas numurs, visbiežāk atrodas:
• vadītāja puses priekšējā vējstiklā;
• motora nodalījumā (no salona – labā pusē);
• pie priekšējā pasažiera sēdekļa utml.

Ja transportlīdzekļa šasijas numura fotogrāfēšana nav iespējama, 
tad jāfotogrāfē transportlīdzekļa tehniskās apskates uzlīme.

TL aizdedzes atslēgu un pretaizdzīšanas iekārtas vadības pulšu 
fotogrāfēšana jāveic kopā ar TL reģistrācijas apliecību.

Fotogrāfējot atslēgas, jābūt:

• redzamiem atslēgu “zobiņiem”;

• atveramām atslēgām - atvērtām.

Informējam, ka TL fotogrāfēšanas un ar to saistītos 
izdevumus nekompensē ne apdrošināšanas sabiedrības, ne 
Aon Baltic.

Katrs TL konstatētais bojājums ir jāfotogrāfē atsevišķi.

Ja TL trūkst kāda no detaļām – piemēram, nav durvju dekoratīvo 
uzliku, pagrieziena luktura stikla utml., tad jāfotogrāfē tās TL daļas, 
kurās trūkst minēto detaļu.

4. TL priekšējā paneļa fotogrāfēšanas shēma

7. TL bojājumu un trūkstošo detaļu fotogrāfēšanas shēma
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