
Anexa 1 D – Ghid de fotografiere la încarcarea autovehiculului în Aplicația Perpetoo

 (obligatoriu) (opțional) (opțional)

Prezentul ghid este destinat prezentării modalităților de punere în evidență și de fotografiere a detaliilor semnificative ale autovehiculelor cu prilejul inspecției 
de risc – auto.

1. Se efectuează fotografii relevante conform exemplelor de mai jos la urcarea masinii pe Aplicația Perpetoo.
2. Se vor fotografia obligatoriu: 
*cele patru colțuri ale autoturismului
*cele două laterale
*seria de șasiu ștanțată 
*bordul (din care să reiasă clar numărul de kilometri și să se observe că motorul este pornit respectiv eventual alți martori aprinși)
*bo*bordul, după bancheta din spate (din care să reiasă clar instrumentele de bord și eventualele dotări ale autovehiculului (radio CD, sistem navigație, suport    
telefon, sistem video, tip cutie de viteze).
*Fotografii individuale ale celor 4 roți (din care să reiasă clar marca și tipul anvelopelor, a jantelor, eventual uzura anvelopelor).

3. Fotografiile cu seria de șasiu ștanțată (obligatoriu) și eventual cea aplicată pe parbriz sau în compartimentul motor pe eticheta adezivă:  

Din fotografii trebuie să se poată stabili marca și tipul vehiculului, numărul de înmatriculare, numărul de uși, tipul de caroserie (break, berlină, etc.).
DiDistanțele de fotografiere trebuie să fie egale pentru fotografiile din față și spate sau din ambele părți laterale. De asemenea, aceeași regulă trebuie avută în 
vedere când se fotografiază prim-planuri și detalii ale acestora. Este indicat să nu se utilizeze zoom-ul obiectivului pentru că utilizarea acestuia alterează 
calitatea imaginilor. Fiecare imagine de ansamblu trebuie să se încadreze în limitele clișeului foto și să nu depășească sau să fie la o distanță prea mare de 
marginile acestuia. Distanța optimă de efectuare a fotografiilor este de 2,5 – 3 metri pentru autoturisme și se mărește în funcție de dimensiunile autovehiculului 
fotografiat. 

Fotografiile se efectuează conform procedurilor exemplificate mai jos.

Fotografiile se efectuează exclusiv în timpul zilei, în condiții de lumină naturală și de spațiu suficient în jurul autovehiculului. 
Autovehiculul trebuie sa fie curat la momentul efectuării inspecției de risc.

 (obligatoriu)  (obligatoriu)  (obligatoriu)  (obligatoriu)

 (optional)  (optional)  (obligatoriu)  (obligatoriu)
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 (opțional)  (opțional)  (opțional)  (opțional)

4. Fotografiile cu plan apropiat kilometraj, instrumentele de bord și eventualele dotări ale autovehiculului (radio CD, sistem navigație, suport telefon, sistem 
video, numărul boxelor audio):

Motorul trebuie să fie pornit și acest lucru să se observe în instrumentele de bord. Fotografiile se efectuează astfel încât să se vadă numărul total de kilometri și 
eventual alți martori aprinși. În egală măsură este utilă și o fotografie a schimbătorului de viteze (transmisie manuală sau automată).

Fotografia de ansamblu cu planșa bord se efectuează de pe bancheta din spate sau astfel încât să asigure cuprinderea în întregime a acesteia.
Fotografiile cu dotările autovehiculului pot fi înlocuite de menționarea acestora în formularul de inspecții de risc.

5. Fotografii ale compartimentului motor (opțional) cu accent pe faruri, daca se constatata avarii. 

 (opțional / obligatorii dacă se constată avarii)(opțional/ obligatorii dacă se constată avarii) (opțional/ obligatorii dacă se constată avarii)

 (obligatoriu)  (obligatoriu) (opțional)  (opțional)

Exemple de fotografii individuale cu zonele avariate (obligatorii în cazul în care se constată astfel de avarii)

Notă: Pozele trebuie să fie cât mai concludente și cât mai clare. Nu se trimit/atașează poze neclare, nereușite, poze dublate sau poze care nu au legătură cu 
obiectul asigurat.


