Nytsz.: 5476-5/20060912

GÉPJÁRMŰVÉDELMI TERMÉK MABISZ BESOROLÁSA

Besorolás
2004. szeptember 7.

I. Meghosszabbítás
2005. szeptember 6.

II. Meghosszabbítás
2006. szeptember 12.

Besorolás érvényessége
2007. szeptember 30.

A termékbesorolás helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége

Gyártó:

PERMANENTMARK Security Systems, Hollandia

Magyarországi forgalmazó: ERIGONET Kft.
H-2900 Komárom, Madách Imre utca 60.
Telefonszám:
Fax:

+36-34/ 343-906
+36-34/ 343-347

E-mail:
Honlap:

info@permanentmark.hu
www.permanentmark.hu

Kapcsolattartó: Éri Szabolcs László
Beosztás:
ügyvezető
A besorolási eljárás alapja:
- gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának feltételei;
- a besorolást igénylő által csatolt szükséges dokumentumok;
- műszaki leírás, használati utasítás;
- jótállási jegy;
- bemutatott működőképes mintadarab;
- forgalmazói nyilatkozat;
- műszaki szakértői vélemény;
- 5296-9/20050906 nyilvántartási számú MABISZ dokumentum;
- gyártói nyilatkozat.
Vizsgálat eredményének összefoglalása:
A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE GÉPJÁRMŰVÉDELMI KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ GKB) jelenlévő tagjai áttekintették a benyújtott
dokumentumokat.
A MABISZ GKB állásfoglalása szerint, szakszerű szerelés és rendeltetésszerű használat esetén a
következő termék gépjárművédelmet lát el.

A termék besorolása:
Termék

Biztosítói besorolás

PERMANENTMARK jelölésű gépjármű-azonosító készlet
Tartalma: 28 db fehér színű matrica, rózsaszínű, barna folyadék,
2 db ecset, UV fényű kulcstartó, 2 db figyelmeztető matrica;
használati utasítás, tartalomjegyzék.
Funkció: üveg gravírozásával szabad szemmel látható, fizikailag
eltüntethetetlen jelzések, karosszériaelem gravírozásával UV
fény segítségével látható jelzések hagyása a gépjárművön,
mely alkalmas utólagos megtalálás elősegítésére és az
eltulajdonított vagyontárgy(ak) azonosítására. Támadás
kivédésére nem alkalmas.

BN

A MABISZ GKB a PERMANENTMARK Security Systems által gyártott, ERIGONET Kft. által
forgalmazott fenti terméket a megjelölt védelmi fokozatba sorolt gépjárművédelmi eszközként
ismeri el.
Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért MABISZ besorolással.
A MABISZ GKB határozata értelmében a Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása csak
teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.
A gépjárművédelmi termékek, illetve rendszerek MABISZ GKB besorolása nem kötelezi az egyes
biztosítótársaságokat a besorolást nyert termékek alkalmazásának a szerződéskötés feltételeként
történő előírására, vagy a besorolással nem bíró termékek elutasítására.
Ha a kérelmező a MABISZ GKB döntésével nem ért egyet, panaszával a besorolás kézhezvételétől
számított 8 napon belül írásban fordulhat a MABISZ főtitkárához.
A besorolás érvényét veszti, ha
− a termék forgalmazását időközben megszüntették.
Budapest, 2006. szeptember 12.
...................................................
MABISZ GKB elnök

................................................
MABISZ GKB tag
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