Ghidul inspectiilor
de risc - Auto

Introducere
 Inspectia de risc (IR) reprezinta observarea si evaluarea starii vehiculului la intrarea in
asigurare in vederea determinarii riscurilor ce pot fi preluate de Asigurator pe perioada
derularii asigurarii.
 IR se efectueaza obligatoriu inainte de emiterea/activarea politei/suplimentului de
asigurare.

 Fotografiile se vor transmite prin accesarea direct din browser-ul telefonului/tabletei a
link-ului https://inspectii-risc.allianztiriac.ro/ utilizand credentialele, utilizator “public” /
Parola “public”, sau prin email la adresa allianzdirect@allianztiriac.ro conform
instructiunilor detaliate in acest ghid.
 Fotografiile vor fi efectuate obligatoriu la lumina zilei, cu cel mult 5 zile inainte de
intrarea in valabilitate a asigurarii si se pot realiza folosind orice device mobil
(smartphone/tableta).
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Fotografii exterioare

Se vor realiza 4 fotografii exterioare – cate
doua pe fiecare diagonala a vehiculului (fata
stanga – spate dreapta, respectiv fata
dreapta – spate stanga), astfel incat sa
cuprinda toate elementele exterioare ale
caroseriei si sa fie lizibil numarul de
circulatie.
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Fotografii exterioare
Se vor realiza:

• o fotografie pentru seria de sasiu
poansonata pe caroserie sau pe placuta
constructorului. Nu se vor efectua
fotografii ale seriei de sasiu vizibila in
parbrizul vehiculului.
• cate o fotografie pentru fiecare parte
componenta a vehiculului, care este
avariata la momentul efectuarii inspectiei
de risc (ex. aripa deformata/zgariata,
parbriz fisurat etc.).
• cate o fotografie pentru fiecare dotare
suplimentara (echipamente multimedia,
echipamente exterioare montate pe
vehicul etc.).
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Fotografierea cheilor si a bordului

Se vor realiza:
• o fotografie a cheilor originale cu care a
fost achizitionat vehiculul, daca se solicita
preluarea in asigurare a vehiculului si
pentru riscul de FURT.
• o fotografie pentru aparatura si
echipamentele de bord – fotografia
trebuie facuta in asa fel incât sa fie lizibil
si numarul de kilometri. Daca acest lucru
nu este posibil se va efectua o fotografie
separata pentru acest detaliu.
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Fotografierea documentelor

Se vor realiza:
• o
fotografie
a
certificatului
de
inmatriculare (fata), carte de identitate
vehicul (fata), carte identitate proprietar.
• o
fotografie
a
certificatului
de
inmatriculare (spate), carte de identitate
vehicul (spate).
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