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INTRODUCTION

Tai – trumpas vadovas apie visų eurų 
banknotų apsaugos priemones. Skirtingo 
nominalo banknotų apsaugos priemonės 
aprašytos atskiruose puslapiuose. Į šį leidinį 

įtraukti ir naujosios serijos „Europa“ 5 ir 10 eurų banknotai. Naujieji 
5 eurų banknotai į apyvartą išleisti 2013 m. ir cirkuliuoja kartu su 
pirmosios serijos banknotais. Naujieji 10 eurų banknotai apyvartoje – 
nuo 2014 m. rugsėjo 23 d.

Abiejų serijų eurų banknotai cirkuliuos apyvartoje kartu iki tolesnio 
pranešimo. Per kelerius ateinančius metus bus pakeisti ir kitų nominalų 
pirmosios serijos banknotai.

Bendrai tariant, visų banknotų – nuo 5 iki 500 eurų – apsaugos 
priemonės yra vienodos. Šiame vadove taip pat yra keletas patarimų 
kasininkams, kaip elgtis įtariant gavus padirbtą banknotą.

Daugiau informacijos apie eurų banknotus ir monetas rasite interneto 
svetainėje www.nauji-euru-banknotai.eu, jos taip pat gali suteikti 
Europos Centrinis Bankas arba Lietuvos bankas.

MŪSŲ
PINIGAI
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Įvadas



VANDENS 
ŽENKLAS
Naujojo 5 eurų 
banknoto vandens 
ženkle panaudotas 
mitologinio personažo 
Europos portretas.

Vandens ženklas 
sukuriamas kaitaliojant 
popieriaus storį. Jis 
matomas pakėlus 
banknotą prieš šviesą. 

Atvaizdo spalvų tonai 
tolygiai keičiasi iš šviesių 
į tamsius.

Padėjus banknotą ant 
tamsaus paviršiaus,  
vandens ženklas 
patamsėja. Šis efektas 
labai lengvai pastebimas 
žiūrint į nominalo  
skaičių.

APSAUGOS PRIEMONĖS
Eurų banknotuose panaudotos įvairios apsaugos priemonės. Visuomet patikrinkite 
keletą priemonių. Jei abejojate, ar banknotas tikras, palyginkite jį su turimu tikru 
banknotu.

SMARAGDO  
SPALVOS 
SKAIČIUS
Pakreipkite banknotą. 
Banknotą kreipiant  
blizga skaičiaus viršutinė 
arba apatinė dalis. Be 
to, skaičiaus spalva 
keičiasi iš ryškiai žalios 
į sodriai mėlyną.

SPAUSDINTO 
PAVIRŠIAUS  
NELYGUMAI
Ant banknoto kairiojo 
ir dešiniojo kraštų yra 
trumpų iškilių brūkšnelių. 
Pagrindinio motyvo, 
raidžių ir didžiojo nomi-
nalo skaičiaus dažų 
sluoksnis taip pat yra 
storesnis.
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Naujasis 5 eurų 
banknotas

Klasikinio stiliaus architektūra
120 x 62 mm, pilkos spalvos



HOLOGRAMA
Pakreipkite banknotą. Sidabro spalvos juostelėje 
išryškėja Europos portretas, langas ir nominalo 
skaičius.

ULTRAVIOLETINĖJE ŠVIESOJE
Popierius nešvyti. Taip pat patikrinkite, ar:

A  Priekinėje pusėje geltonai švyti žvaigždės vėliavoje, maži apskritimai, 
didelės žvaigždės ir kelios kitos banknoto dalys. Matyti į popierių įterpti 
plaušeliai. Kiekvienas plaušelis yra trijų spalvų.

B  Banknoto antrosios pusės centre ketvirtadalis apskritimo ir kelios 
kitos vietos švyti žaliai. Matyti raudonos spalvos horizontalus serijos 
numeris ir juostelė.

APSAUGINIS 
SIŪLELIS
Apsauginis siūlelis įterptas 
į banknoto popierių. 
Pažvelkite į banknotą prieš 
šviesą – apsauginis siūlelis 
atrodo kaip tamsi linija. 
Joje matyti mažytėmis 
raidėmis užrašytas simbolis 
„€“ ir banknoto nominalo 
skaičius („5“).

BANKNOTO POPIERIUS
Banknoto popierius gaminamas iš medvilnės, 
jis turi šiugždėti ir būti standus.

Priekinė pusė

A

Antroji pusė

B 

MIKROTEKSTAS
Žiūrint pro didinamąjį stiklą matyti, 
kad šios mažytės raidės yra ryškios ir 
neišsiliejusios.
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APSAUGINIS 
SIŪLELIS
Apsauginis siūlelis 
įterptas į banknoto 
popierių. Pažvelkite 
į banknotą prieš 
šviesą – apsauginis 
siūlelis atrodo kaip 
tamsi linija. Joje 
matyti mažytėmis 
raidėmis užrašytas 
žodis „EURO“ ir 
banknoto nominalo 
skaičius („5“).

SPAUSDINTO PAVIRŠIAUS NELYGUMAI
Pagrindinio motyvo, raidžių ir nominalo skaičiaus dažų sluoksnis  
yra storesnis.

VANDENS 
ŽENKLAS
Vandens ženklas 
sukuriamas kaitaliojant 
popieriaus storį.  
Jis matomas pakėlus 
banknotą prieš šviesą. 
Atvaizdo spalvų tonai 
tolygiai keičiasi iš 
šviesių į tamsius.

Padėjus banknotą ant 
tamsaus paviršiaus, 
vandens ženklas 
patamsėja. Šis efektas 
labai lengvai pastebi-
mas žiūrint į nominalo 
skaičių.
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Klasikinio stiliaus architektūra
120 x 62 mm, pilkos spalvos

5 eurų 
banknotas



HOLOGRAMA
Pakreipę banknotą pamatysite, kad  
hologramos vaizdas keičiasi – vaivorykštės 
spalvų fone nominalo skaičius virsta 
simboliu „€“, ir atvirkščiai. Pakraščiuose 
mažytėmis raidėmis užrašytas banknoto 
nominalo skaičius.

ULTRAVIOLETINĖJE ŠVIESOJE PATIKRINKITE, AR:
●  Popierius nešvyti.
●  Į popierių įterpti plaušeliai švyti raudonai, mėlynai ir žaliai.
●  Priekinėje pusėje vėliava švyti žaliai, o žvaigždės – oranžine spalva.  

ECB Pirmininko parašas švyti žaliai. Centre didelės žvaigždės ir maži  
apskritimai švyti oranžine spalva.

●  Antrojoje pusėje pavaizduotas žemėlapis, tiltas ir nominalo skaičius švyti 
geltonai.

BLIZGANTI JUOSTELĖ
Pakreipkite banknotą. Antrojoje  
banknoto pusėje pamatysite blizgančią 
juostelę, joje matyti nominalo skaičius  
ir simbolis „€“.

BANKNOTO POPIERIUS
Banknoto popierius gaminamas iš medvilnės, jis turi šiugždėti  
ir būti standus.
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APSAUGOS PRIEMONĖS
Eurų banknotuose panaudotos įvairios apsaugos priemonės. Visuomet patikrinkite 
keletą priemonių. Jei abejojate, ar banknotas tikras, palyginkite jį su turimu tikru 
banknotu.

VANDENS 
ŽENKLAS
Naujojo 10 eurų 
banknoto vandens 
ženkle panaudotas 
mitologinio personažo 
Europos portretas.

Vandens ženklas 
sukuriamas kaitaliojant 
popieriaus storį. Jis 
matomas pakėlus 
banknotą prieš šviesą. 

Atvaizdo spalvų tonai 
tolygiai keičiasi iš šviesių 
į tamsius.

Padėjus banknotą ant 
tamsaus paviršiaus,  
vandens ženklas 
patamsėja. Šis efektas 
labai lengvai pastebimas 
žiūrint į nominalo  
skaičių.
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Naujasis 10 eurų 
banknotas

Romaninio stiliaus architektūra
127 x 67 mm, raudonos spalvos

SMARAGDO  
SPALVOS 
SKAIČIUS
Pakreipkite banknotą. 
Banknotą kreipiant  
blizga skaičiaus viršutinė 
arba apatinė dalis. Be 
to, skaičiaus spalva 
keičiasi iš ryškiai žalios 
į sodriai mėlyną.

SPAUSDINTO 
PAVIRŠIAUS  
NELYGUMAI
Ant banknoto kairiojo 
ir dešiniojo kraštų yra 
trumpų iškilių brūkšnelių. 
Pagrindinio motyvo, 
raidžių ir didžiojo nomi-
nalo skaičiaus dažų 
sluoksnis taip pat yra 
storesnis.



APSAUGINIS 
SIŪLELIS
Apsauginis siūlelis įterptas 
į banknoto popierių. 
Pažvelkite į banknotą prieš 
šviesą – apsauginis siūlelis 
atrodo kaip tamsi linija. 
Joje matyti mažytėmis 
raidėmis užrašytas simbolis 
„€“ ir banknoto nominalo 
skaičius („10“).

A
B 

HOLOGRAMA
Pakreipkite banknotą. Sidabro spalvos juostelėje 
išryškėja Europos portretas, langas ir nominalo 
skaičius.

BANKNOTO POPIERIUS
Banknoto popierius gaminamas iš medvilnės, 
jis turi šiugždėti ir būti standus.

MIKROTEKSTAS
Žiūrint pro didinamąjį stiklą matyti, 
kad šios mažytės raidės yra ryškios ir 
neišsiliejusios.

ULTRAVIOLETINĖJE ŠVIESOJE
Popierius nešvyti. Taip pat patikrinkite, ar:

A  Priekinėje pusėje geltonai švyti žvaigždės vėliavoje, maži apskritimai, 
didelės žvaigždės ir kelios kitos banknoto dalys. Matyti į popierių 
įterpti plaušeliai. Kiekvienas plaušelis yra trijų spalvų.

B  Banknoto antrosios pusės centre ketvirtadalis apskritimo ir kelios 
kitos vietos švyti žaliai. Matyti raudonos spalvos horizontalus serijos 
numeris ir juostelė.

Priekinė pusė Antroji pusė
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APSAUGINIS 
SIŪLELIS
Apsauginis siūlelis 
įterptas į banknoto 
popierių. Pakelkite 
banknotą prieš 
šviesą – siūlelis 
atrodo kaip tamsi 
linija. Joje mažytėmis 
raidėmis užrašytas 
žodis „EURO“ ir 
nominalo skaičius 
(„10“).

10 eurų 
banknotas

SPAUSDINTO PAVIRŠIAUS NELYGUMAI
Pagrindinio motyvo, raidžių ir nominalo skaičiaus dažų sluoksnis  
yra storesnis. 

VANDENS 
ŽENKLAS
Vandens ženklas 
sukuriamas kaitaliojant 
popieriaus storį.  
Jis matomas pakėlus 
banknotą prieš šviesą. 
Atvaizdo spalvų tonai 
tolygiai keičiasi iš 
šviesių į tamsius.

Padėjus banknotą ant 
tamsaus paviršiaus, 
vandens ženklas 
patamsėja. Šis efektas 
labai lengvai pastebi-
mas žiūrint į nominalo 
skaičių.
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Romaninio stiliaus architektūra
127 x 67 mm, raudonos spalvos



BLIZGANTI JUOSTELĖ
Pakreipkite banknotą. Antrojoje  
banknoto pusėje pamatysite blizgančią 
juostelę, joje matyti nominalo skaičius 
ir simbolis „€“.

BANKNOTO POPIERIUS
Banknoto popierius gaminamas iš medvilnės, jis turi šiugždėti  
ir būti standus.

ULTRAVIOLETINĖJE ŠVIESOJE PATIKRINKITE, AR:
●  Popierius nešvyti.
●  Į popierių įterpti plaušeliai švyti raudonai, mėlynai ir žaliai.
●  Priekinėje pusėje vėliava švyti žaliai, o žvaigždės – oranžine spalva.  

ECB Pirmininko parašas švyti žaliai. Centre didelės žvaigždės ir maži  
apskritimai švyti oranžine spalva.

●  Antrojoje pusėje pavaizduotas žemėlapis, tiltas ir nominalo skaičius švyti 
geltonai.

HOLOGRAMA
Pakreipę banknotą pamatysite, kad  
hologramos vaizdas keičiasi – vaivorykštės 
spalvų fone nominalo skaičius virsta 
simboliu „€“, ir atvirkščiai. Pakraščiuose 
mažytėmis raidėmis užrašytas banknoto 
nominalo skaičius.
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APSAUGINIS 
SIŪLELIS
Apsauginis siūlelis 
įterptas į banknoto 
popierių. Pažvelkite 
į banknotą prieš 
šviesą – apsauginis 
siūlelis atrodo kaip 
tamsi linija. Joje 
matyti mažytėmis 
raidėmis užrašytas 
žodis „EURO“ ir 
nominalo skaičius 
(„20“).

SPAUSDINTO PAVIRŠIAUS NELYGUMAI
Pagrindinio motyvo, raidžių ir nominalo skaičiaus dažų sluoksnis  
yra storesnis. 

VANDENS 
ŽENKLAS
Vandens ženklas 
sukuriamas kaitaliojant 
popieriaus storį.  
Jis matomas pakėlus 
banknotą prieš šviesą. 
Atvaizdo spalvų tonai 
tolygiai keičiasi iš 
šviesių į tamsius.

Padėjus banknotą ant 
tamsaus paviršiaus, 
vandens ženklas 
patamsėja. Šis efektas 
labai lengvai pastebi-
mas žiūrint į nominalo 
skaičių.

Gotikos stiliaus architektūra
133 x 72 mm, mėlynos spalvos

20 eurų 
banknotas
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BANKNOTO POPIERIUS
Banknoto popierius gaminamas iš medvilnės, jis turi šiugždėti  
ir būti standus.

BLIZGANTI JUOSTELĖ
Pakreipkite banknotą. Antrojoje  
banknoto pusėje pamatysite blizgančią 
juostelę, joje matyti nominalo skaičius  
ir simbolis „€“.

ULTRAVIOLETINĖJE ŠVIESOJE PATIKRINKITE, AR:
●  Popierius nešvyti.
●  Į popierių įterpti plaušeliai švyti raudonai, mėlynai ir žaliai.
●  Priekinėje pusėje vėliava švyti žaliai, o žvaigždės – oranžine spalva.  

ECB Pirmininko parašas švyti žaliai. Centre didelės žvaigždės ir maži  
apskritimai švyti oranžine spalva.

●  Antrojoje pusėje pavaizduotas žemėlapis, tiltas ir nominalo skaičius švyti 
geltonai.

HOLOGRAMA
Pakreipę banknotą pamatysite, kad  
hologramos vaizdas keičiasi – vaivorykštės 
spalvų fone nominalo skaičius virsta 
simboliu „€“, ir atvirkščiai. Pakraščiuose 
mažytėmis raidėmis užrašytas banknoto 
nominalo skaičius.

13



APSAUGINIS 
SIŪLELIS
Apsauginis siūlelis 
įterptas į banknoto 
popierių. Pažvelkite 
į banknotą prieš 
šviesą – apsauginis 
siūlelis atrodo kaip 
tamsi linija. Joje 
matyti mažytėmis 
raidėmis užrašytas 
žodis „EURO“ ir 
nominalo skaičius 
(„50“).

SPAUSDINTO PAVIRŠIAUS NELYGUMAI
Pagrindinio motyvo, raidžių ir nominalo skaičiaus dažų sluoksnis  
yra storesnis.

VANDENS 
ŽENKLAS
Vandens ženklas 
sukuriamas kaitaliojant 
popieriaus storį.  
Jis matomas pakėlus 
banknotą prieš šviesą. 
Atvaizdo spalvų tonai 
tolygiai keičiasi iš 
šviesių į tamsius.

Padėjus banknotą ant 
tamsaus paviršiaus, 
vandens ženklas 
patamsėja. Šis efektas 
labai lengvai pastebi-
mas žiūrint į nominalo 
skaičių.

Renesanso stiliaus architektūra
140 x 77 mm, oranžinės spalvos

50 eurų 
banknotas
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BANKNOTO POPIERIUS
Banknoto popierius gaminamas iš medvilnės, jis turi šiugždėti  
ir būti standus.

ULTRAVIOLETINĖJE ŠVIESOJE PATIKRINKITE, AR:
●  Popierius nešvyti.
●  Į popierių įterpti plaušeliai švyti raudonai, mėlynai ir žaliai.
●  Priekinėje pusėje vėliava švyti žaliai, o žvaigždės – oranžine spalva.  

ECB Pirmininko parašas švyti žaliai. Centre didelės žvaigždės ir maži  
apskritimai švyti oranžine spalva.

●  Antrojoje pusėje pavaizduotas žemėlapis, tiltas ir nominalo skaičius švyti 
geltonai.

SPALVĄ KEIČIANTIS 
SKAIČIUS
Pakreipkite banknotą. 
Antrojoje banknoto pusėje 
nominalo skaičiaus spalva 
keičiasi iš violetinės į gelsvai 
žalią arba rudą. 

HOLOGRAMA 
Pakreipę banknotą pamatysite, kad  
hologramos vaizdas keičiasi – nominalo 
skaičius virsta langu ar vartais, ir atvirkščiai. 
Fone matyti mažytės vaivorykštės 
spalvų raidės, koncentriniais apskritimais 
pereinančios į hologramos pakraščius.
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APSAUGINIS 
SIŪLELIS
Apsauginis siūlelis yra 
įterptas į banknoto 
popierių. Pažvelkite 
į banknotą prieš 
šviesą – apsauginis 
siūlelis atrodo kaip 
tamsi linija. Joje matyti 
mažytėmis raidėmis 
užrašytas žodis 
„EURO“ ir nominalo 
skaičius („100“).

SPAUSDINTO PAVIRŠIAUS NELYGUMAI
Pagrindinio motyvo, raidžių ir nominalo skaičiaus dažų sluoksnis  
yra storesnis. 

VANDENS 
ŽENKLAS
Vandens ženklas 
sukuriamas kaitaliojant 
popieriaus storį.  
Jis matomas pakėlus 
banknotą prieš šviesą. 
Atvaizdo spalvų tonai 
tolygiai keičiasi iš 
šviesių į tamsius.

Padėjus banknotą ant 
tamsaus paviršiaus, 
vandens ženklas 
patamsėja. Šis efektas 
labai lengvai pastebi-
mas žiūrint į nominalo 
skaičių.

Baroko ir rokoko stiliaus architektūra
147 x 82 mm, žalios spalvos

100 eurų 
banknotas
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SPALVĄ KEIČIANTIS 
SKAIČIUS
Pakreipkite banknotą. 
Antrojoje banknoto pusėje 
nominalo skaičiaus spalva 
keičiasi iš violetinės į gelsvai 
žalią arba rudą. 

HOLOGRAMA 
Pakreipę banknotą pamatysite, kad  
hologramos vaizdas keičiasi – nominalo 
skaičius virsta langu ar vartais, ir atvirkščiai. 
Fone matyti mažytės vaivorykštės 
spalvų raidės, koncentriniais apskritimais 
pereinančios į hologramos pakraščius.

BANKNOTO POPIERIUS
Banknoto popierius gaminamas iš medvilnės, jis turi šiugždėti  
ir būti standus.

ULTRAVIOLETINĖJE ŠVIESOJE PATIKRINKITE, AR:
●  Popierius nešvyti.
●  Į popierių įterpti plaušeliai švyti raudonai, mėlynai ir žaliai.
●  Priekinėje pusėje vėliava švyti žaliai, o žvaigždės – oranžine spalva.  

ECB Pirmininko parašas švyti žaliai. Centre didelės žvaigždės ir maži  
apskritimai švyti oranžine spalva.

●  Antrojoje pusėje pavaizduotas žemėlapis, tiltas ir nominalo skaičius švyti 
geltonai.
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APSAUGINIS 
SIŪLELIS
Apsauginis siūlelis 
įterptas į banknoto 
popierių. Pažvelkite 
į banknotą prieš 
šviesą – apsauginis 
siūlelis atrodo kaip 
tamsi linija. Joje 
matyti mažytėmis 
raidėmis užrašytas 
žodis „EURO“ ir 
nominalo skaičius 
(„200“).

SPAUSDINTO PAVIRŠIAUS NELYGUMAI
Pagrindinio motyvo, raidžių ir nominalo skaičiaus dažų sluoksnis  
yra storesnis. 

VANDENS 
ŽENKLAS
Vandens ženklas 
sukuriamas kaitaliojant 
popieriaus storį.  
Jis matomas pakėlus 
banknotą prieš šviesą. 
Atvaizdo spalvų tonai 
tolygiai keičiasi iš 
šviesių į tamsius.

Padėjus banknotą ant 
tamsaus paviršiaus, 
vandens ženklas 
patamsėja. Šis efektas 
labai lengvai pastebi-
mas žiūrint į nominalo 
skaičių.

XIX a. plieno ir stiklo 
stiliaus architektūra

153 x 82 mm, gelsvai rudos spalvos

200 eurų 
banknotas
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BANKNOTO POPIERIUS
Banknoto popierius gaminamas iš medvilnės, jis turi šiugždėti  
ir būti standus.

SPALVĄ KEIČIANTIS 
SKAIČIUS
Pakreipkite banknotą.  
Antrojoje banknoto pusėje 
nominalo skaičiaus spalva 
keičiasi iš violetinės į gelsvai 
žalią arba rudą.

ULTRAVIOLETINĖJE ŠVIESOJE PATIKRINKITE, AR:
●  Popierius nešvyti.
●  Į popierių įterpti plaušeliai švyti raudonai, mėlynai ir žaliai.
●  Priekinėje pusėje vėliava švyti žaliai, o žvaigždės – oranžine spalva.  

ECB Pirmininko parašas švyti žaliai. Centre didelės žvaigždės ir maži  
apskritimai švyti oranžine spalva.

●  Antrojoje pusėje pavaizduotas žemėlapis, tiltas ir nominalo skaičius švyti 
geltonai.

HOLOGRAMA 
Pakreipę banknotą pamatysite, kad  
hologramos vaizdas keičiasi – nominalo 
skaičius virsta langu ar vartais, ir atvirkščiai. 
Fone matyti mažytės vaivorykštės 
spalvų raidės, koncentriniais apskritimais 
pereinančios į hologramos pakraščius.
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SPAUSDINTO PAVIRŠIAUS NELYGUMAI
Pagrindinio motyvo, raidžių ir nominalo skaičiaus dažų sluoksnis  
yra storesnis. 

VANDENS 
ŽENKLAS
Vandens ženklas 
sukuriamas kaitaliojant 
popieriaus storį.  
Jis matomas pakėlus 
banknotą prieš šviesą. 
Atvaizdo spalvų tonai 
tolygiai keičiasi iš 
šviesių į tamsius.

Padėjus banknotą ant 
tamsaus paviršiaus, 
vandens ženklas 
patamsėja. Šis efektas 
labai lengvai pastebi-
mas žiūrint į nominalo 
skaičių.

APSAUGINIS 
SIŪLELIS
Apsauginis siūlelis 
įterptas į banknoto 
popierių. Pažvelkite 
į banknotą prieš 
šviesą – apsauginis 
siūlelis atrodo kaip 
tamsi linija. Joje 
matyti mažytėmis 
raidėmis užrašytas 
žodis „EURO“ ir 
nominalo skaičius 
(„500“).

XX a. stiliaus architektūra
160 x 82 mm, violetinės spalvos

500 eurų 
banknotas
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BANKNOTO POPIERIUS
Banknoto popierius gaminamas iš medvilnės, jis turi šiugždėti  
ir būti standus.

SPALVĄ KEIČIANTIS 
SKAIČIUS
Pakreipkite banknotą. 
Antrojoje banknoto pusėje 
nominalo skaičiaus spalva 
keičiasi iš violetinės į gelsvai 
žalią arba rudą. 

ULTRAVIOLETINĖJE ŠVIESOJE PATIKRINKITE, AR:
●  Popierius nešvyti.
●  Į popierių įterpti plaušeliai švyti raudonai, mėlynai ir žaliai.
●  Priekinėje pusėje vėliava švyti žaliai, o žvaigždės – oranžine spalva.  

ECB Pirmininko parašas švyti žaliai. Centre didelės žvaigždės ir maži  
apskritimai švyti oranžine spalva.

●  Antrojoje pusėje pavaizduotas žemėlapis, tiltas ir nominalo skaičius švyti 
geltonai.

HOLOGRAMA 
Pakreipę banknotą pamatysite, kad  
hologramos vaizdas keičiasi – nominalo 
skaičius virsta langu ar vartais, ir atvirkščiai. 
Fone matyti mažytės vaivorykštės 
spalvų raidės, koncentriniais apskritimais 
pereinančios į hologramos pakraščius.
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Informacija kasininkams

Jei kasdien tvarkote daug grynųjų pinigų, jums į rankas 
gali patekti ir įtartinas banknotas. Būtų puiku, jeigu 
jūsų darbdavys būtų iš anksto numatęs veiksmų planą, 
kaip elgtis tokiu atveju. Štai keletas patarimų, kaip 
elgtis, jei abejojate banknoto tikrumu.

TAIP
●  pasakykite klientui, kad turite trumpai pasikalbėti 

su savo vadovu ar apsaugos darbuotoju, tačiau 
užtikrinkite, kad klientas visada matytų banknotą;

●  įsidėmėkite kliento išvaizdą;
●  nedelsdami perduokite įtartiną banknotą savo 

vadovui ar apsaugos darbuotojui, kad šis jį 
perduotų policijai;

●  įsidėmėkite jo (jos) automobilio numerį, markę ir 
modelį (jei manote, kad jis (ji) išvyks automobiliu);

●  visuomet pasirūpinkite savo saugumu.

NE
● nepradėkite ginčytis su klientu;
●  jei klientas bando išeiti iš patalpos, nors 

buvo paprašytas palaukti, kol atvyks policija, 
nestabdykite jo (jos);

●  jei įmanoma, banknoto klientui negrąžinkite.

 Banknoto, kuris, kaip įtariama ar žinoma, yra 
padirbtas, platinimas laikomas nusikalstama 
veikla. Būkite budrūs, nes padirbti 
banknotai yra beverčiai, t. y. jei paimsite 
padirbtą banknotą, patirtas nuostolis nebus 
kompensuotas.

Daugiau informacijos apie tai, kokių veiksmų 
reikia imtis, gali suteikti Lietuvos bankas arba 
Europos Centrinis Bankas.



www.nauji-euru-banknotai.eu www.lb.lt


