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MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS
Bizottsági ülés ideje
2015. október 15.

Ajánlás lejárta
2020. október 31.

Termék vizsgálat helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó:

Technomax s.r.l., Olaszország

Termék forgalmazó:

Euro Tresor Kft.
H-1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 1.

Telefonszám:
Fax:

+36-1/ 466-04-06
+36-1/ 466-04-08

E-mail:
Honlap:

info@euro-tresor.hu
www.euro-tresor.hu

Kapcsolattartó: Molnár Ádám
Beosztás:
kereskedelmi vezető
A vizsgálati eljárás alapja:
-

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

Vizsgálat eredményének összefoglalása:
A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bútorszéfek, faliszéfek és fegyverszekrény jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:
-

az értéktároló szekrények működtetése kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos vésznyitási lehetőséggel)

-

az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas jelölést kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
- gyártó nevét, azonosíthatóságát;
- szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
- gyártás évét;
- termék típusát, sorozatszámát;

-

faliszéf esetén:
- speciálisan megerősített betonozás (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a
hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású,  5 mm vashálóval eltoltan
megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő
rögzítés;
- megerősített betonozás (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20
cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású,  5 mm vashálóval eltoltan megerősített,
C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
- normál betonozás (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban
C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;

-

lemezszekrény, bútorszéf (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);

-

elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fúrásérzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;

-

gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – beépítés 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” táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.
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2. oldal

Telepítői nyilatkozat:
Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet
kézjeggyel kell megjelölni.
Telepítés helye: ..................................................................................................................................
időpontja: ............................................................................................................................
Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.
Beépítő adatai: ............................................................................................................................... p.h.
Egyéb: .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:
□

Termék
Besorolás
TSW jelölésű értéktároló szekrény (hotelszéf) család elektro- A kategória
MABISZ ajánlás.
nikus zárral

□

TCH jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos
zárral

□

TCE jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család elektronikus zárral

□

TCL jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos
zárral

□

TLE jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család elektronikus zárral

□

TLS jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos
zárral

□

HS LK jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos
zárral

□

HS LE jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény elektronikus
zárral
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3. oldal

□

Termék
MTK jelölésű bútorszéf család kulcsos zárral

Besorolás
B kategória
MABISZ ajánlás.

□

MTE jelölésű bútorszéf család elektronikus zárral

□

TK jelölésű faliszéf család kulcsos zárral

□

TE jelölésű faliszéf család elektronikus zárral

□

TVC K jelölésű szervertároló széf család kulcsos zárral

□

TVC E jelölésű szervertároló család elektronikus zárral

□

SMKO jelölésű kéttollú kulcsos bútorszéf család

□

SMTO jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elemtáplálású vésznyitási lehetőségű bútorszéf család

□

CK jelölésű kulcstároló széf család kulcsos zárral

□

CE jelölésű kulcstároló széf család elektronikus zárral

□

DK jelölésű kéttollú kulcsos faliszéf család

□

DD jelölésű kéttollú kulcsos és 3 gombos számkombinációs zással történő rögzítés esetén.
MABISZ ajánlás.
záras nyitású faliszéf család

□

DC jelölésű 3 tárcsás számkombinációs záras nyitású faliszéf
család
C kategória

□

DT jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású nő rögzítés esetén.
vésznyitási lehetőségű faliszéf család
MABISZ ajánlás.

□

DF jelölésű kéttollú kulcsos padlószéf család

C kategória
MABISZ ajánlás.

D kategória
Speciálisan megerősített betono-

Megerősített betonozással törté-

B kategória
Normál betonozással történő
rögzítés esetén.
MABISZ ajánlás.

□

DMK jelölésű kéttollú kulcsos bútorszéf család

□

DMD jelölésű kéttollú kulcsos és 3 gombos számkombinációs MSZ EN 1300 szabvány szerinti
„ A” osztályú értéktároló zárral
záras nyitású bútorszéf család

□

DMC jelölésű 3 tárcsás számkombinációs záras nyitású bútorszéf család

□

DMT jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású
vésznyitási lehetőségű bútorszéfek

D kategória
MABISZ ajánlás.

szerelve.
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4. oldal

□

Termék
Besorolás
DTR jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású D kategória
MABISZ ajánlás.
vésznyitási lehetőségű bútorszéf család bedobónyílással
MSZ EN 1300 szabvány szerinti
„ A” osztályú értéktároló zárral
szerelve.

A MABISZ VKB a Technomax s.r.l. által gyártott, az Euro Tresor Kft. által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként
ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.
Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.
A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.
Budapest, 2015. október 15.

.....................................
UNIQA Bizt. Zrt.

.....................................

....................................

QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe

MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....................................

.....................................

....................................

AIG Property Casualty

GROUPAMA Biztosító Zrt.

AEGON Magyarország Zrt.

.....................................

.....................................

....................................

CIG Pannónia EMABIT Zrt.

ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....................................

....................................

CIG Pannónia EMABIT Zrt.

MABISZ VKB vezető.
GENERALI Biztosító Zrt.

MKB Általános Bizt. Zrt.

.....................................
ORFK
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5. oldal

