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MABISZ TERMEK-MEG

Magyar Biztosítók
Association of Hungarian

Szövetsége
Insurance Companies

Bizottsáei ülés ideie
2020. október l5.

Aiánlós leiúrta
2025. október 31.

Termék vizsgálat helye:

Termék eyártó:

Termék forgalmazó:

MABISZ VAGYONVÉDELMI PS KÁRVEGELŐZESI
BIZOTTSÁG helyisége
H-l142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Technomax s.r.l., Olasz ország

Euro Tresor Kft.
H-1225 Budapest, Bentonit u. 14.

Telefonszám: +36-1/ 466-04-06
Fax: +36-11 466-04-08

E-mail: info@euro-tresor.hu
Honlap: www.euro-tresor.hu

Kapcsolattartó: Molnár Áarim
Beoszttís: kereskedelmi vezető

A vizseálati eliárás alapia:

MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajránlás;
MSZ EN lI43-I biáonságos értéktárolók szabvány;

, l*$rffiTffi:Fffi.'.iffi deilj e ;

műszaki szakértői vélemény.

vizsgálat eredménvének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTosÍrÓr SZöVETSÉGE vacYoNVÉDELMI ÉS rÁnvpcELÓZÉSI BI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányorták a bemutatott bútorszéfek, faliszéfek és fegyverszekrény jellemzőit, tech-
nikai paramétereit, megvizsgáltak felépítésiiket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktáro-
lásra kidolgozott előírásait, meghallgattak a szakértői véleményt.

cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93,

Tel.: (1) 802-8400

Levélcím: H-1381 Budapest62., Pf. 1297

Fax: (1) 802-8499

w€b: WWW,mabiszihU

emalI: info@mabidz.hu
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele :

- az értéktároló szekrények működtetése kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkom-
binációs zárral; elektronikus kódzrfural (opcionálisan kéttollú kulcsos vésznyitási lehető-
séggel)

- az értéktaroló ajtajanak, illetve fedelének belső oldalan egyedi azonosításra alkalmas je-
lölést kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:

- gyártó nevét, azonosíthat őságát;
- 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, a 5 mm vashálóval eltoltan
megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartőelembe történő
rögzítés;

- megerősített betonozás (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20
cm) vastagságban 10xl0 cm-es kiosztású, a 5 mm vashálóval eltoltan megerősített,
C l2ll5 minősített betonágyazatban, épületszerkezettaftőeLembe történő rögzítés;

- normál betonozós (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban
C I2lt5 minősített betonágyazatban, épületszerkezetitartóelembe telepítés;

- lemezszekrény, bútorszéf (A-D katEgória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek el-
lenálló módon, épületszerkezeti tartőelemhez valő rögzités (az értéktároló súlya is bele-
értendő);

- elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és test-
h*g-, illetve furásérzékelő), az A-G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biaosí-
tói kockázatvállalasi értékhatfua kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelző-
rendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;

- a MABISZ á|tal elfogadott - vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás - beópítés be-
tartása és igazolása;

- Beépített termék jele: x= egyedi méretű terméknél a telepítónek kell beírnia a
pontos méretet;

- azaktu.ílis ,,Ertéktárolók biztosítók számtíra ajtínlott kockáaatvállalási értékhatarai" táb-
lázat a MABISZ Termék-megfelelősógi ajanlás szerves részétképezi.

Cim: 1062 Budape§t, Andrássy út 93

Tel.: (!.) 802-8400

Magyar Biztosítók §zövetsége
Association of Hungarian Insurance Companies

Levélcíml H-1381 tsudapest 62., Pf , L29'|

Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz,hu

€mail: info@J mabisz,h!
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Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet
kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, i,izembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biaosítói kocká-
zatv áIlra|ás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai; ................... p.h.

Egyéb:

A ielenlévők állásfoelalása szerint. a szakértő iavaslata alapián. a bemutatott termék besoro-
lása:

Termék Besorolás
TSW jelölésű értéktrároló szekrény (hotelszéf) család elektro-

nikus zámal
A kategória

Magyar Biztosítók
Association of Hu ngarian

§zövetsége
Insurance Companies

MABISZ ajánlás.

TCH jelölésű
zárral

TCE jelölésű
kus zárral

TCL jelölésű
zárral

értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos

értéktaroló (fegyver) szekrény család elektroni-

értéküíroló (fegyver) szekrény család kulcsos

TLE jelölésű értéktáíoló
kus zárral

TLS jelölésű értéktároló
zámal

(fegyver) szekrény család elektroni-

(fegyver) szekrény család kulcsos

HS LK jelölésű értéktrároló (fegyver) szekrény család kulcsos
zárral

HS LE jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény elektronikus
zénral

pe

Tel.: (1) 802-8400 Fax: (1) 802,t]499

; 1.^J1.{w, ma

€máil: infO@mabisz,hL;
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Termék
MTK jelölésű bútorszéf család kulcsos zérral

MTE jelölésű bútorszéf család elektronikus zémal

TK jelölésű faliszéf család kulcsos záral

TE jelölésű faliszéf család elektronikus zánal

TVC K jelölésű szervertároló széf család kulcsos zárral

TVC E jelölésű szervertároló család elektronikus zárral

SMKO jelölésű kéttollú kulcsos bútorszéf család

SMTO j elölésű elektromos zárszerkezetű, külső elemtáplálá-
sú vésznyitási lehetőségű bútorszéf család

CK jelölésú kulcstaroló széf család kulcsos zárta|

CE jelölésű kulcstároló széf család elektronikus zárral

DK jelölésű kéttollú kulcsos faliszéf család

DD jelölésű kéttollú kulcsos és 3 gombos számkombinációs
záras nyitású faliszéf család

DC jelölésű 3 tárcsás számkombinációs záras nyitású faliszóf
család

DT jelölésű elektromos zarszerkezetű, külső elem-táplálású
vésznyitási lehetőségű faliszéf család

DF jelölésű kéttollú kulcsos padlószéf család

DMK jelölésű kéttollú kulcsos bútorszéf család

Magyar Biztosítók
.\ssociatton of Hungarian

§zövetsége
Insurance Companies

tr

tr

Besorolás
B kategória
MABISZ ajánlás.

C kategória
MABISZ ajánlás.

D kategória
Speciálisan megerősített betono-
zással tönénő rögzítés esetén.
MABISZ ajánlás.

C kategória
Megerősített betonozással törté-
nő rögzítés esetén.
MABISZ ajánlás.

B kategória
Normál betonozással történő
rögzités esetén.
MABISZ ajánlás.

D kategória
MABISZ ajránlás.
MSZ EN 1300 szabvány szerinti
,, A" osztályú értél§énoló zarral
szerelve,

W€b: WWw,m3bisz.hU

€mail: infoG)mabisz,hU

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

n

tr

tr DMD jelölésű kéttollú kulcsos és 3 gombos számkombinációs
zár as nyitású bútorszéf c salád

tr DMC jelölésű 3 tárcsás számkombinációs zénas nyitású bú-
torszéf család

DMT j elölésű elektromos zérszerkezetű, külső elem-táplálású
vésznyitási lehetőségű bútorszéfek

DTR j elölésű elektromos zátszerkezetú. külső elem-táplálású
cim : rodú&ffi#&á*h&s&sröségű bútorsatfficsaládlbdab,ányílascab -l

Tél.: (1) 802-8400 Faxl (1) 802-8499
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A MABISZ VKB a Technomax s,r,l, által gyártott,az r uro Tresor Kft. által forgalmazott, előző_ekben bemutatott t;le]<e\et u ,n"gi;rt lt ueél-i Í"k;r, rtian etfogadott vagyonvédelmi eszközkéntismeri el' A besorolás alaPjrán 
",-i-"?Úi' 

eszktizciket 
" 

rra-iillsz VKB a tagbiáosítók részére elfoga_dásra javasolja.

ffi:X:r::§if*Tfff.T*ryság szaktisztje egye tért aMABIsz Ajránlással, a termékek forgal_

A MABISZ VKB határozataértelmében a MABISZ Termék-megíblelőségi ajánlás csak teljes szö_veggel másolható, sokszorosítható, aúl 1 ivonat nem készíthető.

Budapest, 2020. október l 5.

Kr^,-r,
iztosítő zrt.

iztosító zrt. AL

Egyesület

Cím: 1062 Budape§t, AndráSSi- út 93,

Tel.: (1) 802-8400

Levélcím; H-l3B1 Budapest ő2., w, L297

Faxi {1) 802-8499}

web: WV?W,mabisz,hU

email: info@}mabisz,hU
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í|.rtéktárolók biztosítók számár a

Magyar Biztosítók Szövetsége
Association of Hungarian Insurance Companies

aj ánlott kockázrrtvállalási értékhatárai
Ervényes: 2022. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés

MABISZ
besoro-

lási
fokozat

Ajánlott Biztosítói kocM-
zatvállalási értékhatárok

[ezer Ft|

SU érték
RU érték

EN 14450;
MsZ EN

1 l43-1_
Al-A2

elIenállási
fok

Alkalmazott zár

Elektronikai
jelző-

rendszerbe
bekötés nélkül

Elektronikai
jelzö-

rendszerbe
bekötve

Részleges
áttörésnél

Teljes
áttörésnél

Darabszám
Osaály

(MsZ EN
l 300)

Lemezszekrény
5 000 N (500 kg) rögzitéssel

A 500 l 000 l prtektaoto zir

AA l 000 2 000 l E.téktaroló ár

Biztonsági szekrény
5 000 N (500 kg) rögzítéssel

Sl l 500 3 000 2,00 SU Sl
(EN l4450)

l

Bútorszéf
5 000N
(500 kg)

rögzítéssel

Fali-.
padlószéf
(betonba

itgyazva*)

*Normál B 2 000 4 000 l Értéktáro|ó zár

Biztonsági
szekrény

S2 2 500 5 000 4,00 SU S2
(EN 14450)

l

*Megerósí-

tett
c _] 000 6 000 15 RL, 24 RU EU 00 l Ertéktríroló zá,r

*Speciálisan

megerősített
D 5 000 l0 000 24 RLl 30 RL EU0 l Ertéktároló zír

Páncélszekrény
l0 000 N (l 000 kg) lefeszító erőnek

eIlenálló módon, épületszerkezeti tartó-

E 8 000 16 000 30 RLr 50 RU EUI l

G 20 000 40 000 50 RLr 80 RU EU II l

l 70 000

,E

dE

€ E.t.-A

EP b
-yo§'§ o

§ b]E*
EEe,BF)! EtÉ! ;

öE!
E§P
g'.S '

E;.é
t e.6

<=

80 RLl l20 RU EU III 1 B

K 120 000 l20 RL l80 RL EU IV 2 B

elemhez való rögzítéssel M 300 000 l 80 RLr 270 RU EUV 2 B

N 500 000 270 RLr 400 RU EU VI 2 C

o 800 000 400 Rl] 600 RU EU v]I 2 C

6!9

l

A belső térben támadíí,sjelző alkalmazá-

Ell ló 000 50 RU EUl l

GlI 40 000 80 RU EU II l
sa szükséges ! lll l00 000 l20 RU EU IlI 1 B

Iül l 50 000 l80 RL EU Iv 2 B

oll 500 000 270 Rtj EUv 2 B

o12 l 000 000 400 RL EU Vl 2 C

o/3 2 000 000 600 RL EU vII 2 c
Pll 4 000 000 825 RU EU VIII 2 C

P12 l 0 000 000 1 050 RU EU lX 2 C

R/l 20 000 000 l 350 RL EUX ) c
R/2 50 000 000 2 000 RU EU XI 3,vagy 2 C, vagy D

R/3 l00 000 000 3 000 RL EU xII 3,vagy 2 C, vagy D

S
egyedi értékha-

ti§ 4 500 RU EU XIII 2 D

Figvelem! A kiadott tblé^t tuta|^^""a az aktuá.,lis MABlSftesorolrisokat és ahozzájuk rendelt ajá,rrlott kockáaatvállalási értékhatá-
rokat.

Az aktuális ajánlott biaositói kockráaatvrillalási értékhaláíokat tutalmazó tlú,lázá a MABISZ Termék-megfelelöségi aj6rrlás
szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

ÉrtenrtotO beszerzése,elótt célszer{i megkérdámi biaositója véleményét.
A roncsolással történt beavatkozásról a felhasmá.[ó köteles a biztosító társa§ágot értesíteni!

Budapest,202l. február 18. .-'_ -

Amiisolathiteles: t @r'YU,- 
*y;,.J* li:ffigailt,f,.,PlutO Mémöki IrodJxft. ugy

;T;,,,.,T#:;:;*, 
o"o.,*y út 93, ..".*#ffi',ffiffr!6,, web: www,mabisz.hu

emall: info@mabisz.hu

N",*
Barcyi Zsuzsanna

MABl§Z VKB elnöke


