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MABISZ VAGYoNvÉoprvr És rÁRHaEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-II42 Budapest, Szőnyi út 51iB.

Comsafe GmbH., Ausztria

Rottner Securitv Hungarv Kft.
H-1149 Budapest, Angol utca34.

Termék vizsgálat helye:

Termék gYártó:

Termék forgalmazó:

Telefonszám:
Fax:

E-mail:
Honlap:

Kapcsolattartó:
Beosztás:

A vizsgálati eliárás alapia:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- Engineering Test Institute Certihcate;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termékek működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakétői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredménvének tisszefoglalása :

A MAGYAR BIZToSÍrÓr SZÖVETSÉcp vacYoNVÉDELMI ÉS rÁnptpcElŐZÉSr BI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagsai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányozták a bemutatott páncélszekrények jellemzőit, technikai paramétereit' meg-
vizsgáIták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktarolásra kidolgozott előírá-
sait, meghal|gatták a szakértői vélemény't.

+36-301377-6600
+43 7667 6600 659

info @rottner- se curity. hu
www. rottner-security.hu

Kertész Péter
ügyvezető
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények működtetése kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkom-

binációs zér as kéttollú kulcso s vésznyitási lehetőséggel ;

- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas je-

lti lést kel l elhely ezni, me lynek artalmaznia kell :

- gy ártő nevét, azonosíthatóságát;
- szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
- gyártás évét;
- termék típusát, sorozatszámát;

- lemezszekrény, bútorszéf (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek el-

lenál ló módon, épületszerk ezeti tartő elemhez val ó rö gzíté s :

- elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekotés esetén (nyitásérzékelő és test-

hang-, illetve ftrásérzéke\ő), az A-G kategőriátgbesorolt értéktároló szekrények biztosí-

tói kockázatvállalási érté|<határa kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelző-

rendszerbe torténő szakszetu bekc;té s kötel ező ;

- gyártő áttal előírttelepítési utasítások, vagy a IVIABISZ áltai elfogadott - azzal egyenér-

tékű műszaki megoldás - tleépítés betartása és igazolása;

- Beépített termék jele: x= . egyedi méretű terméknél a

telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;

- az aktuális ,'Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai'' táb-

lá.2;at a MAB I S Z Termék_me gfel elő sé gi ajánlás SZerVe S r észét kép ezi.

Telepítői nvilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltéSe szükséges; a telepített, aiánlott termék elotti négyzetet

kézjeggyel kell megjelcilni.

Telepítés helye:

időpontja:

T'elepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszemek és biztosítói kocká-

zatv á|lalás fe ltéte 1 é nek me g fe 1 e l o e n, szakszetű en r'é g e ztem.

Beépítő adatai: .........""""" p'h'
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MABISZ ajánlás.
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A ielenlévők állásfoglalása szerint. a szakértő iavaslata alapián, a bemutatott termék besoro-
lása:

Termék Besorolás
SAMOA120 jelölésű páncélszekrény kulcsos, elektroni-

kus vagy mechanikus zána|
D kategória

SAMOA160 jelölésű páncélszekrény kulcsos, elektroni-
kus vagy mechanikus zárral

! SAMOA55 jelölésű páncélszekrény kulcsos, elektronikus
vagy mechanikus zánal

SAMOA65 jelölésű páncélszekrény kulcsos, elektronikus
vagy mechanikus zétnal

SAMOA26 j elölésű páncélszekrény
vagy mechanikus zárral

SAMOA4O jelölésű páncélszekrény
vagy mechanikus zétrtal

SAMOA45 jelölésű páncélszekrény
vagy mechanikus zárral

SAMOASO j elölésű páncélszekrény
vagy mechanikus zártal

SAMOA8S jelölésű
vagy mechanikus

kulcsos, elektronikus

kulcsos, elektronikus

kulcsos, elektronikus

kulcsos, elektronikus

páncélszekrény kulcsos, elektronikus
zárral

u
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A MABISZ VKB a Comsafe GmbH. áItal gyártott' a Rottner Security Hungary Kft. által forgal_

mazott, e|őzőekben bemutatott termékeket a megielölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvé-

delmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján avizsgá|t eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosí-

tók részére elfogadásra j avasolj a.

Az országos Rendor-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgal-

mazásáv al é s felhasznál ásával.

A MABISZ VKB határozataértelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szö-

veggel másolható, sokszorosítható' abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2010. december 16.

LINIQA Bizt. Zrt.
1, i l,, t..t i :t

. t. i,..'.i.\... :. l.r, :. i..{. r,,..
Charris E'urope S.Á;j

Magyarországi Fióktelepe
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MKB Általános Bizt. Zrt.

. 'Ar'Í:.[ j íoRtü [
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GRoU PAMA cARANCI A' ZrÍ.

&1--e)
MAGYAR POSTA Biú. Zrt.

0.11,.',
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'....v..i'1........
A EGON Magyarorsz ág Zrt.

.(_\
MABISZ VKB vezető.

QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe

SIGNAL Bi
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MABI9Z Termék-megf e1e1ős égi ajánláshoz

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

MABIsz vKB ülés eredménye és tapasztalatai:
A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértoi véleményt és be-
sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az e7őzőekben bemuta-
tott páncélszekrények biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői ki e gé szíté s :

Kiss József műszaki szakétői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egé-
szít'ette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok" a szakértőt vélemény,
illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazatÍal elfo-
gadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására eloter-

.jesztett javaslatát.

A Bízottsági tilésen jelenlévők:

Bőti t,ászló

Baki Miklós

Barcsai Zsuzsanna

Deliága Judit

Tóth Tibor

Kiss József

Ribb Adrienn

MABISZ VKB vezető, QBE Insur:

L|NIQA Bizt. Zrt.

MKB Általános Bizt. Zrt.

ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.

Pluto N{émöki Iroda Kft.

Pluto Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2010. december 16.
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