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KARMEGELOZESITermék vizsgálat helye:

Termék gvártó:

Termék forgalmazó:

MABISZ VAGYONVÉOPLVI ÉS
BIZOTTSÁG helyisége
H-l42 Budapest, Szőnyi út 51/B,

Kab a-E|zett Zrt., Budap e st

MOL-KER Kft., Miskolc

Kaba-ElzettZrt.
H-IO44 Budapest, Óradna u. 3/b,

Telefonszám:
Fax:

E-mail:
Honlap:

Kapcsolattartó:
Beosztás:

A vizsgálati eliárás alapia:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627:2000 vizsgálatí szabvány;
- MSZ EN 1906:2002 zárak és épületvasalatok szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- műszaki szakértői vélemény.

Viz§gálat eredményéne\ összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓr szÖvETSEGE VAGYoNvÉlBrut És rÁnrraEGELÓZÉSI BI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányozták a bemutatottbevésőzár és hevederzárak jellemzőit, technlkai paramétere-
it, megvizsgáIták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ qánlás zárszerkezetekre kidolgo-
zott előirásait, meghallgatták a szakértőí véleményt.

+36-11 350-101 1

+36-Il 3i29-0692

pfonyodi@elzett.hu
www.kaba-elzett.hu

Fonyódi Péter
értékesítési és beszerzési vezető

Cim: 1062 Budapest, Andrássy út 100

Tel.: (1) 3r8-3473

Levélcím: H-1364 Budapest Pf,236

Fax: ( 1) 337,5394

web: www,mabisz,hu

emai|: info@mabisz.hu
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtőnálnem alkalmazhatő.
szakszerű szerelés.

Beépített termék jele: x: egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítő-
nek kell beírnia a pontos jelölést

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyllatkozat kitöltése szükséges; a telepített, qánlott termék előtti négyzetet
kézj eggyel kell megj elö lni.

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatat: ....p.h.

A ielenlévők állásfoglalása szerint. a szakértő iavaslata alapián. a bemutatott termék besoro*
lása:

Termék Besorolás
Kaba-Elzett Zrt.. Részleges mechanikai véde-

lem alkotóeleme
7 420 Y ALIDO j elölésű nyitott, cilinderes, váltós bev ésőzér MABISZ ajánlás.

MOL-KER Kfí,:

! SHV 800; 850; 900; 950 jelölésű 800; 850; 900; 950 mm
hosszúságú hevederzár tartozékokkal, furás ellen védett
ELZETT zárbetéttel Normál üvegezésű ajtón beltil is
biztosítani kell a zárbetét törés elleni védelmét!

Telj eskörű mechanikai véde-
lem alkotóeleme
3 perces áttörésgátlás.
MABISZ aján|ás.

2. osztály
MSZ EN 1627; 1630 szabvány.

Cím:1062 Budapest, Andrássy út 100 " Levélcím:H-I364 Budapest Pf.236 web; v,lww,mablsz.hu
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A MABISZ VKB a Kaba-Elzett Zrt. és a MOL-KER Kft. által gyártott, a Kaba-Elzett Zrt. áItaI
forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott va-
gyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alaplín a vizsgáIt eszközöket a MABISZ VKB a
tagbiztosítók részére elfogadásra j avasolj a.

Az Országos Rendőr-fokapitanyság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgal-
mazásáv al és felhaszn álás áv a|.

A MABISZ VKB határozata órtelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi alánlás csak teljes szö-
veggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2013. február 2I.

@{.o
LINIQA Bizt. Zrt, MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

GRoIlP

ALLIANZ

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100 - Levélcím H-1364 Budapest Pf.236 web: www,mabisz.hu

email: info@mo[6a[u
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QBE Ísurance (Europe) Ltd.

&e.
AIG Property Casualty
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Barcsai zsuzsartna

BőtiLászlő

Kiss József

Budapest, 2OI3, februix 2l.

Magyar Biztosítók Szövetsége
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MABISZ T ermék-megf elelős égi ajánláshoz

T árgY: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések,
kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:
A VKB ülés felsorolt résztvevói meghallgatték a kialakított szakértői véleményt és be-
sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemuta-
tott bevéső zír és hev ederzárak biztosítói megítélésével kapcsolatb an.

Szakértői kie gé szíté s:

Kiss József, műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott váIaszaíval egé-
szitette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény,
illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfo-
gadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előter-
jesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Cím: Ia67 Budapest, Andrássy út 100 Levélcím: H-1354 Budapest Pf.236

QBE Insurance (Europe) Ltd.

PlutO Mérnöki koda Kft.

web: www.mablsz,hu

email: infoQlffitra!"

MABISZ VKB vez., GENERALI-PROVIDENCIA 
'§;{ffiKCIG pannónia EMAB IT zrt. ...,.:...,/U..'7.:: l......../.
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