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Termék vizsgálat helye:

Termék gyártó:

Termék forgalmazó:

Telefonszám +36-11 288-5032
Fax: +36-11 349-1909

E-mai1:
Honlap:

Kapcsolattartó: Németh Gábor
Beosztás: értékesítési vezető

A vizsgálati eliárás alapia:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei aján|ás;
- DIN L8254,DIN 18257 szabvány;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vízsgá|at;
- termékismertető, műszaki leírás;
- műszaki szakértői vélemény.

vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVEDELMI PS KÁRVEGELŐZÉSI BI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányozták a bemutatott lakat jellemzőit, teclnikai paramétereit, megvizsgálták
felépítését, valamint áttekintették a MABISZ aján|ás lakatokra kidolgozott előírásait, meghallgatták
aszakétői véleményt.

gab or. nemeth@kab a. c om
www.kaba-elzett.hu

Cím:1062 Budapest, Andrássy út 100

Tel.: (1) 318-3473

Levélcím: H,1364 Budapest Pf,236

Fax: i 1i 337-5394

webl wtvw,rnabisz.hu

email: info@rnabisz,hu
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele :

Szakszerű szerelés. A lakatpántok legalább 6 mm átmérőjű átmenő csavarokkal, vagy hegesáéssel
szerelten felelnek meg a teljeskörű mechanikai védelemmel szemben témasztott követelményeknek.

F ac s av arok alkalmazása a lefe szithető s é g mi att nem me g en g e d ett.

A lakat kengyeleknél csak a teljeskörű mechanikai védelemmel szemben támasztott követelmé-
nyeknek megfelelteket fogad el a MABISZYKB. Ez vonatkozik afogadó elemekre is.

Telepítői nvilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése sziikséges; a telepített, ajánlott termók előtti négyzetet
kézjeggy el kell megj elölni.

időpontja:

B eépítést szakszerűen vé geáem.

Beépítő adatai: ....p.h.

A ielenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő iavaslata alapián, a bemutatott termék besoro-
lása:

Termék Besorolás

Cím:1062 Budapest, AndrássV út 100 Levélcím: H-1364 Budapest Pf,236

2055H-Cr-50 jelölésű lakat, ABUS I25lI50 típusú,
130/180 típusjelű, vagy MABISZ által teljeskörű
mechanikai védelem alkotóelemeként minősített
lakatpánttal

Telj eskörű mechanikai védelem
alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

web: wr,,lw,mabisz,hu
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A MABISZ VIí3 a Kaba_Elzett Zrt. által gyártoft és forgalmazott, előzőekben bemutatott
terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besoro-
lás alapján avizsgá|t eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisrtje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalma-
zásáv a| é s felhaszn álás áv al.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szö-
veggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető,

Budapest,20 februér 20.

Bizt. Zít.UNIQA Bizt. Zrt.
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MABISZ Termék-megf elelős égi ajánláshoz

T árgy: A Termék-megfelelőségi ajánIás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések,

kiegészítések, illetve a termék megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:
A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakétői véleményt és be-
sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemuta-
tott lakat biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakéttői ki e gé szíté s :

Kiss József műszaki szakétltő, szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott vála-
szaíval egészitette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatálra vonatkoző
álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagsaí a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény,
illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfo-
gadták a szakértőnek az eszközMABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesz-
tett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

MABISZ VKB vez., GENERALI-PROVIDENCIA rn.{..ffi '_
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Pluto Mérnöki Iroda Kft. l S)""/"""""",

Tóth Tibor

Ács Tamás

Baki Miklós

Barcsai zsazsanna

Bóti László

simonfai András

Rátkai Balázs

Kiss József

Budapest, 2014. február 20.
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