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Termfk vizsgftlat helye:

MABISZ VAGYONVEDELMI ES KARMEGEL6ZESI BIZOTTSAG helyisege
H-1142 Budapest, Szonyi ut 51/B.

Termek i::y:irtO:

Sapiroll Kft., Budapest

TermCk forgalmazO:

Sapiroll Kft.
H-1194 Budapest, Sas kez 21-23 .

•

Telefonszam:

+36-l/ 357-4277

E-mail:
Honlap:

info@sapirollgate.com
www.sapi.hu

Kapcsolattart6: Sapi Gabriella

A vizsg:ilati elj3r:is alapja:
-

MABISZ Betoreses Lopas- es Rablasbiztositas Technikai Feltetelei ajanlas;
MSZ EN 1627, 1630 nyilaszaro betoresallosag-vizsgalat szabvany;
MSZ EN 1522 magyar (DIN 52 290 nemet) atlovesgatlas-vizsgalati szabvany;
termekismerteto. miiszaki leiras;
bemutatott termek mtlkddokepes modellje;
roncsolasmentes szakertoi vizsgalat;
miiszaki szakertoi velemeny.

Vizsg81at eredmCnvCnek Osszefoglal3sa:
A MAGYAR BIZTOSiTOK SZOVETSEGE VAGYONVEDELMI ES Kf.RMEGEL6ZESI BIZOTTSAGA (tovabbiakban: MABISZ VKB) jelenlevo tagjai betekintettek a benyujtott dokumentumokba, tanulmanyoztak a bemutatott duplafalu es polikarbonat betettel keszulr felgOrdtilO red6ny0k, bels6 es kGlsO racsok, red6nyszerkezetek jellemz6it, technikai parametereit, megvizsgaltak
felepitestlket, valamint attekintettek a MABISZ alanlas fix es mobil racsokra, red6ny0kre,
atlovesgatlasra kidolgozott eloirasait, meghallgattak a szakertci velemenyt.
Cim: 1062 Budapest, Andrfissy ut 93.

Leveldm: H-1381 Budapest 62., pf_ 1297

web: www.rnabrsz.nu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

emall: lnfo@mablsz.hu
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A racs el6ir3.st6l elterc keresztmetszete a siiruseg miatt kOzel azonos vedelmet nyll.jt, melyet a MA
BISZ VKB elfogad. A racsozatokat miikOdtet6 elektronikai elemeknek biztosftani kell a mozgatas
biztonsagat, a feltolas elleni vedelmet es lehercve kell tenni, hogy veszhelyzetben, 3.ramszilnet ese
ten a nyil:ist menekulesre is fel lehessen haszmilni. A kezelcegyseget vagy a vedett teren belul kell
elhelyezni, vagy a MABISZ ajanlasi rendszereben elfogadott teljesk6rii elektronikai jelz6rendszer
alkotoelemekent min6sitett eszkOzzel kell megoldani.
Biztosit6i kock3zatv31lal3s feltetele:
a beepites kiz:ir6lag a gyarto altal meghatarozott, MABISZ ajanlasnak megfelel6 m6don
tortenhet (a tokszerkezetet a hatarolo falszerkezethez 30 cmenkent rOgziteni kell. A
rogzltest teglafalnal legalabb 15 cm melyen, 0 12 mm koracel tartoszilardsagaval
egyenertekti ercsseggel, betonfalnal legalabb 10 cm melyen, 0 10 mm koracel tartoszi
Iardsagaval egyenertekti er6ss6ggel kell biztositani);

a beepfto ceg egy6rtelmiien azonosithatO legyen;
a garancialevelen fel kell tiintetni a beepttest v6gz6 cegnek a szakszertisegre vonatkozo
nyilatkozatat es a beepites helyszfnet es idcpontjat;

Telepit6i nyilatkozat:
Beepiteskor a k0vetkez6 nyilatkozat kitdltese javasolt; a telepftett, ajanlott termek el6tti n6gyzetet
kezjeggyel kell megjelOlni.
Beepites he lye:

I

.
.

id6pontja:
o

Beepites a MABISZ alanlasnak es biztositOi kockazatvallalas feltetelenek megfele16 modon
tortent: a tokszerkezet a hatarolo falszerkezethez 30 cmenkent rdgzitesre kerult.
o
Teglafalnal legalabb 15 cm melyen, 0 12 mm acelcsap szilardsagaval egyenCrt6kii r0g
zft6 elemekkel
o
Betonfalnal legalabb IO cm me I yen, 0 IO mm ac6lcsap szilardsagaval egyenertekti r0g
zit6 elemekkel

o

Beepites a gyartO 8.ltal meghatarozott, k0vetkez6 mOdon tortent:

.

Beeplto adatai:

p.h.

Egyeb:

.

Cim: 1062 Budapest, Andrclssy Ut 93.

Leve1crm: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-6400

Fu: (1) 802-8499

email: lnfo@mablsz.hu
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A jelenlevOk 3.113.sfoglahisa szerint, a szakCrt6 javaslata alapjlin, a bemutatott termek besoro
13.sa:
D

TermCk
S 160/45L jelolesu belso kirakatvede riles, ilveg tOrCset
jelz6 elektronikai jelz6rendszerrel egyiltt alkal
mazva; 4 mmes kcracelra szerelve. L, U vagy V ala
ku lamellillal, motoros mukodtetessel es, vagy 2 pon
ton 2 iranyba zarodo Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zarclamellas, kettollu kulccsal miikOdtethetO furasve
dett zarszerkezettel

D

S 100/15B jelolesti belso kirakatvedo racs, ilveg tOrCsCt
jelzO elektronikai jelz6rendszerrel egyiitt alkal
mazva; 4 mmes kcracelra szerelve, X alaku lamel
lakkal, motoros mfikodtetessel es. vagy 2 ponton 2
iranyba zarodc Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zdrolamellas, kettollu kulccsal miikOdtethetO furasve
dett zarszerkezettel

D

20/830R jelolesti o116s. oldalra 6sszecsukhat6 racsozat;
20x4 mmes lapos acelbol, 1 db Sapi zarszerkezettel;
zar hazat furas vedelemmel ellato vedopajzzsal,
teljeskOrii mechanikai vedelem alkotoelemekent minO
sitett hengerzarbetet tores elleni vedelemmel ellarc ve
d6pajzzsal

Besorol3s
TeljeskOrii. mechanikai vC
delem alkot6eleme
Oveg wreset jelz6 elektronikai
jelz6rendszerrel egyiitt alh..almaz

va ervenyes.
MABISZ ejanlas.
3 perces attcresgatlas.
MSZ EN 1627, 1630 szabvanyok
ban megfogalmazott
RC2 oszt:ilyban elOirt mil.szaki, biz
tonsegrechnlkal kovetelmenyeket
teljesiti.

TeljeskOrii. mechanikai ve
delem alkot6eleme
MABISZ ajanlas.

3 perces ancresgarlas.
MSZ EN 1627, 1630 szabvanyok

ban megfogalmazott
RC2 osztlilyban e16irt miiszaki,
biztonsagtechnikai kovetelmenyeket

teljesiti.
D

20/830R jelolesti oll6s, oldalra Osszecsukhat6 racsozat,
20x4 mmes lapos acelbol, I db Sapi es l db Viro
vagy Prefer zarszerkezettel; zar hazat "furas vedelem
mel ellato vedcpajzzsal, teljeskOrG. mechanikai vede
lem alkotoelemekent min6sitett hengerzarbetet tores
elleni vedelemmel ellato vedopajzzsal

D

75/93PS jelolesu, lyukperforalasu s.ivred6ny, 0.81 mmes
acellemezbcl. motoros mukodtetessel es, vagy 2 pon
ton 2 iranyba ZaT6d6 Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zarolamellas, kettollu kulccsal mUkOdtethet6 furasve
dett zarszerkezettel

o

100/93PS je!OICsU, lyukperforalasu savredony, 0,81 mm
es acellemezbol, motoros mukodtetessel es, vagy 2
ponton 2 iranyba za1'6d6 Viro. vagy Prefer gyartrnanyu
6 zarolamellas, kettollu kulccsal miik.Odtethet6 furas
vedett zarszerkezettel
Tel.: (l) 8028400

Fax: (l) 8028499

TeljeskOrii. mechanikai
delem alkot6eleme

ve

MABISZ ajanlas.
Biztonsligi nyil8sziir6 III. kateg6
ria.
5 perces arrcresgarlas.
MSZ EN 1627, 1630 szabvanyok
ban megfogalmazott
RC3 osztlilyban eJOirt m0.szaki, biz
tcnsagtechnikai kovetelrnenyeket
teljestti.

email: mfo@mab1sz.hu
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TermCk
100/96AS jelolesti ablakos savredony, 0,81 mmes acel
lemezbOl; motoros mukodtetessel es, vagy 2 ponton 2
iranyba 2.a1'6d6 Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zarolamellas, kettollu kulccsal mukodtethero furasve
dett zarszerkezettel

0

75/97AM jeldlesti antik mintazatu silvredOny, 0.81 mmes
acCllemezbOl; motoros miikodtetessel es, vagy 2 pon
ton 2 iranyba zarodc Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zarolamellas, kettollu ku\ccsal miik5dtethet6 furasve
dett zarszerkezettel

o

29/99PS jeldlesf lyukperforalasu savredony, 0,81 mmes
acellemezbcl; motoros mukodtetessel es, vagy 2 pon
ton 2 iranyba z.ir6d6 Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zarolamellas, kettollu kulccsal miik5dtethet6 furasve
dett zarszerkezertel

o

120/96CS jelolesti osztott mez6s racs, 18xl mmes cs6b6\,
120 mmes osztaskozzel; motoros mukodtetessel es,
vagy 2 ponton 2 iranyba zarodc Viro, vagy Prefer
gyartmanyu 6 zarolamellas, kettollu kulccsal miik5d
tethet6 furasvedett zarszerkezettel

o

100/98CS jelolesu osztott mez6s racs, l Sx 1 mmes cs6b61,
100 mmes osztaskozzel; motoros mukodtetessel es,
vagy 2 ponton 2 iranyba zarodc Viro, vagy Prefer
gyartmanyu 6 zarolamellas, kettollu kulccsal miik5d
tethet6 furasvedett zarszerkezettel

o

120/96TCS jelolesti osztott mez6s racs, l 8xl mmes cs6
b61, 120 mmes osztaskozzel, 600 mm tOmOr alsoresz
szel; motoros rmikodtetessel es, vagy 2 ponton 2
iranyba zarodo Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zarolamellas, kettcllu kulccsal miiktidtethetO furasve
dett zarszerkezettel

o

100/98TCS jeldlesii osztott mezOs racs, l Sx I mmes cs6
b61. 100 mmes osztaskozzel, 600 mm tomOr alsoresz
szel; motoros mtikodtetessel es, vagy 2 ponton 2
iranyba zarodo Viro. vagy Prefer gyartmanyu 6
zarolamellas, kettollu kulccsal miik5dtethet6 furasve
dett zarszerkezettel

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

Besorolas
TeljeskOni mcchanikai ve
delem alkotOeleme
MABISZ ajanlas.
Biztons3.gi nyil8sz8r6 Ill. katego
ria.
5 perces atrcresgatlas.

MSZ EN 1627, 1630 szabvanyok
ban megfogalmazott
RCJ oszt81yban e16frt muszaki, biz
tonsligtechnikai kovetelmenyeket
teljestti.

emall: 1nfo@mc1blsz.hu
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Termek
130/97C jelolesa osztott mezOs racs lapos felilletu. ,,C"
elemmel; motoros mtikodtetessel es, vagy 2 ponton 2
iranyba zarodo Viro. vagy Prefer gyartmanyu 6
zarclamellas, kettollu kulccsal milk.Odtethet6 furesve
dett zarszerkezertel

60/97CS jelolesu osztott mez6s racs, 14x 1,2 mmes cs6b61,
60 mm-es osztaskozzel; motoros mukodtetessel es,
vagy 2 ponton 2 iranyba z.ir6d6 Viro, vagy Prefer
gyartmanyu 6 zarolamellas. kettollu kulccsal miikOd

Besorelas
TeljeskOrii mechanikai vC
delem alkot6eleme
MABISZ ajanlas.
Biztonsllgi nyilllszllr6 Ill. kateg6
na.
5 perces atrcresgatlas.
MSZ EN 1627, 1630 szabvanyok
ban megfogalmazott
RC3 osztlilyban elt'>irt muszaki, biz
tonsagtechnikai kovetelmenyeket
teljesiti.

tethetO furasvedett zarszerkezettel

o

100/9914CS jelolesii osztott mez6s racs. 14xl,2 mmes
cs6b61, 100 mmes osztaskozzel; motoros mtikodtetes
sel es. vagy 2 ponton 2 iranyba zarodo Viro, vagy
Prefer gyartmanyu 6 zarolamellas, kettollu kulccsal
miikOdtethetO furasvedett zarszerkezettel

o

8/91ND jelolesii normal detektiv rites, 8 mmes edzett
koracelbol; motoros mtikddtetessel es, vagy 2 ponton
2 iranyba zarodo Viro, vagy Prefer gyartrnanyu 6
zarolamellas. kettollu kulccsal miikOdtethetO furasve
dett zarszerkezettel

o

8/91SPD jelolesu speoialis detektiv racs, 8 mmes edzett
koracelbol; motoros mtikodtetessel es, vagy 2 ponton
2 iranyba z.ir6d6 Viro, vagy Prefer gyartrnanyu 6
zarolamellas, kettollu kulccsal miikOdtethetO furasve
dett zarszerkezettel

o

8/91GD jelolesti g6tikus detektiv racs, 8 mmes edzett
koracelbol; motoros mtikodtetessel es, vagy 2 ponton
2 iranyba zarodc Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zarolamellas. kettollu kulccsal miikOdtethetO furasve
dett zarszerkezettel

o

8/99SZD jeldlesti normal, sinus vonalu detektiv rites, 8
mmes edzett koracelbol; motoros mtikodtetessel es,
vagy 2 ponton 2 iranyba zarodo Viro. vagy Prefer
gyartmanyu 6 zarolamellas, kettollu kulccsal miikOd
tethetO furasvedett zarszerkezettel

Tel.: (1) 802-8400

Fax: {1) 802-8499

emafl: lnfo@mabisz.hu
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Termek
D

8/99SZPD jelolesti specialis, sinus vonalu detektiv racs, 8
mmes edzett koracelbol; motoros miik5dtet6ssel es.
vagy 2 ponton 2 iranyba uir6d6 Viro, vagy Prefer
gyartmatlyll 6 zarolamellas, kettollu kulccsal miikOd
tethetO furasvedett zarszerkezettel

D

165/45L jeldlesti larnellas, ftigg6leges elemekkel kiegeszi
tett detektiv racs, 8 mmes edzett koracelbol: motoros
miik5dtet6ssel es, vagy 2 ponton 2 iranyba zarodo
Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6 zarolamellas, kettollu
kulccsal miik0dtethet6 furasvedett zarszerkezettel

o

14/97NCS jelolesu cs6b61 kesznlt normal detektiv racs,
14xl.2 mmes cs6b61; motoros mtikodtetessel es, vagy
2 ponton 2 iranyba zarodc viro. vagy Prefer gyartma
nyu 6 zarolamellas, kettollu kulecsal mtlkOdtethetO fil.rasvedett zarszerkezettel

o

14/97SPCS jelolesii csObOI keszult specialis detektiv racs,
14x 1,2 mmes csObOI; motoros mtikodtetessel es, vagy
2 ponton 2 iranyba zarodo Viro, vagy Prefer gyartma
nyu 6 zarclamellas, kettolhi kulccsal miikOdtethetO fu
rasvedett zafszerkezettel

o

S 100/15K jelolesti COMBIS tipusu killsO fix vedoracs, 6
mmes palcaval szerelve 1V alap minta; motoros mii
kodtetessel es, vagy 2 ponton 2 iranyba zarodo Viro,
vagy Prefer gyartmanyu 6 zarolamellas, kettollu kulcs
csal miikOdtethetO furasvedett zarszerkezettel

o

S 100/5K jelolesii COMBJS tipusu killsO fix vedcracs, 6
mmes palcaval szerelve 1V alap rninta; motoros mii
kodtetessel es, vagy 2 ponton 2 iranyba zarodc Viro.
vagy Prefer gyartmanyu 6 zarolamellas, kettollu kules
csal miik.OdtethetO furasvedett zarszerkezettel

o

S 100/15K jelolesti COMBIS tipusll kulso mozg6 vedc
racs, 6 mmes palcaval szerelve 1V alap minta; moto
ros mukodtetessel es, vagy 2 ponton 2 iranyba zarodc
Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6 zarolamellas, kettollu
ku\ccsal miikOdtethetO furasvedett zarszerkezertel

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

Besoroll\s
TeljeskOrti mechanikai vC
delem alkotOeleme
MABISZ ajanlas.
Biztonsfigi nyil3sz3r6 Ill. katego
ria.
5 perces atrcresgatlas.
MSZ EN 1627, 1630 szabvanyok
ban megfogalmazott
RC3 osztfilyban el6lrt mllszaki, biz
tonsAgtechnikai koverelmenyeker
teljesfti.

emall: mfo@mablsz.hu
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Termek
D

S l00/5Kjelol6sii COMBIS tipusll killsO mozg6 vedoracs,
6 mmes palcaval szerelve IV alap minta; motoros
rniikodtetessel Cs, vagy 2 ponton 2 iranyba zarodo
Viro, vagy Prefer gy.irtmimy\1 6 zarclamellas, kettollu
kulccsal miikOdtethetO furasvedett zarszerkezettel

Besorohis
TeljeskOrii mcchanikai ve
delcm alkotOeleme
MABISZ ejanlas.
Biztonsligi nyfl3s:clr6 Ill. kateg6
ria.

5 perces auoresgatlas.

D

S 100/15B jelolesii COMBIS tfpusll bels6 mozg6 vedc
racs, 6 mmes palcaval szerelve 1V alap minta; moto
ros miikodtetessel es, vagy 2 ponton 2 iranyba zaI'6d6
Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6 zarolamellas, kettollu
kulccsal miik0dtethet6 furasvedett zarszerkezettel

MSZ EN 1627, 1630 szabvanyok
ban megfogalmazon
RC3 oszt81yban el6irt miiszaki, biz
tonsagtechnikai kcvetelmenyeket
teljesiri.

D

75/93TS jelolesti tomOr feltiletii savredony, 0,81 mmes
acellemezbol; motoros mukodteressel es, vagy 2 pon
ton 2 iranyba cir6d6 Viro, vagy Prefer gyartrnanyu 6
zarolamellas, kettollu kulccsal miikOdtethetO furasve
dett zarszerkezettel

TeljeskOrU mechanikai vede
lem alkot6eleme
MABISZ aianlas.

D

100/93TS jeldlesii tOmOr felliletii sitvred6ny, 0,81 mmes
acellemezbol; motoros miikodtetessel es, vagy 2 pon
ton 2 iranyba Z3.r6d6 Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zdrolamellas. kettollu kulccsal miik.OdtethetO furasve
dett zarszerkezettel

o

115/96KF jelolesii kills6 fordu\6s savredony, 0,81 mmes
acellemezbol; motoros miik.Odtet6ssel es, vagy 2 pon
ton 2 iranyba zitr6d6 Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zarolamellas, kettcllu kulccsal miik.Odtethet6 furasve
dett zarszerkezettel

o

l J 5/97SZS jeldlesti dupla falu savredony. 0,81 mmes
acellemezbol: motoros mukodtetessel es, vagy 2 pon
ton 2 iranyba zarodo Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zarolamellas, kettollu kulccsal miik.OdtethetO furasve
dett zarszerkezettel

o

29/99TS jelolesti tomOr felilletii savredony, 0,81 mmes
ac6llemezb61; motoros mukodtetessel es, vagy 2 pon
ton 2 iranyba zarodo Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zarolamellas, kcttollu kulccsal miik.6dtethet0 furasve
dett zarszerkezettel

o

54/99TS jel616sii t6m6r feluletii savredcny. 0.81 mmes
ac6llemezb61; motoros miik.Odtet6ssel es. vagy 2 pon
ton 2 iranyba zarodo Viro, vagy Prefer gyartmanyu 6
zarolamellas, kettollu kulccsal miik6dtethet6 furasve
dett zarszerkezettel
Cim: 1062 Budapest, Andnhsy Ut 93.

Leve1crm: H13Bl Budapest 62., Pr. 1297

Biztons8gi nyil8szlir6 II. kategOria.

IO perces

anoresgatlas.

MSZ EN 1627, 1630 szabvanyok
ban megfogalmazott
RC4 osztlllyban elOlrt mil.szaki, biz
tonsagtechnikai kovetelmenyeket
teljeslti.

web: www.mablsz.hu
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Termek
S:ipi Aluroll EXTr04 jeldlesu egyretegu, tomOr red6ny,
elektronikus mozgatassal, ugr6k6dos tftvkeze!Ovel

S3pi Aluroll EXAr04 jelolesti racsos red6ny, elektronikus

D

mczgatassal, ugr6k6dos t8vkezel6vel

Besorol3s
TeljeskOrii. mechanikai vede
lem alkotOeleme
MABISZ ajanlas.
Biztons1l.gi nyllasz.ar6 II. kateg6ria.
IO perces attcresgattas.
MSZ EN 1627, 1630 szabvanyok
ban megfogalmazott
RC4 oszt1l.lyban el6irt mllszaki, biz
tcnsagtechnikai kcvetelmenyeket

S3pi Aluroll EXGK04 jelolesii duplakanmis red6ny,

D

teljesiti.

elektronikus mozgatassal, ugr6k6dos t.ivkeze!Ovel

o

POLITROLL jelolesii polikarbonatbol keszult felgordtllc
redOny; aluminium sav osszefogassal, elektromos motorhajtassal
Elektromos vezerles:
ugr6k6dos tavkezelo;
belteren: GfA Elektromaten jelolesu kezel6;
kulteren: teljeskOrii mechanikai vedelem alkot6
elemenek megfelel6 kezel6egyseg

D

SAPIROLL jeldlesii duplafalu red6ny: megerOsitett auc
resgatlassal, atlovesgatlassal, elektromos motorhajtassal
Elektrornos vezerles:
ugr6k6dos t3.vkezel6;
belteren: motorvez6rl6 kezelcegyseg;
kulteren: teljesk6nl mechanikai vedelem alkot6
elemenek megfele!O kezeloegyseg

TeljeskOrii mechanikai vede
lem alkotOeleme
MABISZ aianlas.
Biztonsilgi nyi"lasZ8r6 I. kateg6ria.
15 perces arrcresgauas.
MSZ EN 1627, 1630 szabvanyok
ban megfogalmazott
RCS osztlilyban el6irt miiszaki, biz
tonsagtechnikai kovetelmenyeket
teljeslti.

FBI 3tlovCsg3tlO fokozat
MSZ EN 1522 (DIN 52 290) szab

vany.

m,

u apes ,

Tel.: (1) 802-8400
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Fax: (1) 802-8499
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(g)MaBISZ

Magyar Biztosit6k Szovetsege
Association of Hungarian Insurance Companies

A MABISZ VKB a Sapiroll Kft. altal gyartott es forgalmazott, elOzOekben bemutatott termekeket a
megje!Olt vedelmi fokozatban elfogadott vagyonvedelmi eszkozkent ismeri el. A besorolas alapjan a
vizsgalt eszkOzOket a MABISZ VKB a tagbiztosft6k reszere elfogadasra javasolja.
Az Orszagos RendOrfokapitimys.ig szaktisztje egyetert a MABISZ Ajanlassal, a termekek forgal
mazasaval es felhasznalasaval.
A MABISZ VKB hatarozata ertelrueben a MABISZ Term6kmegfelel0s6gi ejanlas csak teljes szO
veggel rn.:isolhat6, sokszorosithat6, abb61 kivonat nem k6szfthet6.
Budapest, 2021. marcius 18.

UNIQA Bizt. Zrt.

GENERALI Biztoslto Zrt.

GROUPAMA Biztosit6 Zrt.

ALLIANZ HUNGARIA Zrt.

MAGYAR POST A Bizt. Zrt.

AEGON Magyarorszag Zrt.

··-�·-··
�\�

ORFK

MABIS VKB elnok.
KOBE Kozepeuropai clcsonos Bizt. EgyesUlet

Cim: 1062 Budapest, Andr3ssy Lit 93.

Leve'lcim: H-1381 Budapest 62., pf, 1297

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: lnfo@mablsz.hu
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