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Esikülg Tagakülg

UUS 50-EURONE  
PANGATÄHT

www.uus-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

UUS 50-EURONE: TURVAELEMENDID

Lihtne kontrollida

Nagu esimese seeria europangatähti, saab ka teise seeria pangatähti lihtsasti kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.

Pangatähe paber on katsudes tugev ja krabiseb.
Reljeeftrükk – Pangatähe vasakul ja paremal serval on tunda lühikesed reljeefsed jooned. Ka põhimotiivi, teksti ja nimiväärtuse trükivärv on tihedam.

Portreevesimärk – Pangatähte vastu valgust vaadates ilmuvad nähtavale Europe portree, pangatähe nimiväärtus ja põhimotiiv.
Portreeaken hologrammil – Pangatähte vastu valgust vaadates ilmub hologrammi ülaosas paiknevasse läbipaistvasse aknasse Europe portree, mis on nähtav  
pangatähe mõlemal küljel.

Smaragdroheline number – Läikival nimiväärtusel on näha üles ja alla liikuv valgusefekt. Lisaks muutub nimiväärtuse trükivärv smaragdrohelisest tumesiniseks.
Hologramm – Hõbedasel ribal ilmuvad nähtavale pangatähe nimiväärtus, põhimotiiv ja euro sümbol (€).
Portreeaken hologrammil – Hologrammi ülaosas paiknevas aknas on näha Europe portree. Pangatähte kallutades on näha ka nimiväärtus ja seda ümbritsevad 
vikerkaarevärvilised jooned. Pangatähe tagaküljel ilmuvad aknas nähtavale nimiväärtuse vikerkaarevärvilised kujutised.
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TEINE SEERIA: TAUSTTEAVE

Usaldusväärne maksevahend  

Alates euro kasutuselevõtust 2002. aastal on 
europangatähtedest saanud Euroopa lõimumise 
sümbol ja maailma üks usaldusväärsemaid 
maksevahendeid. Hoiame seda usaldust, muutes 
europangatähed uusima tehnoloogia abil veelgi 
turvalisemaks. Praegu kasutab europangatähti  
338 miljonit eurooplast 19 riigis.

Mario Draghi
Euroopa Keskpanga president

ESIMENE SEERIA

UUED EUROPANGATÄHED

Miks on vaja uusi pangatähti?
 
Pangatähtede turvaelemente tuleb aeg-ajalt tõhustada, et kaitsta pangatähti veelgi 
paremini võltsimise vastu. Samuti värskendatakse teise seeria europangatähtede 
kujundust. Uuele 50-eurosele on näiteks lisatud portreeaken, mis on nähtav 
pangatähe mõlemal küljel, ning muid tõhustatud turvaelemente. Need muudavad 
pangatähe veelgi võltsimiskindlamaks ning ühtlasi on lihtne kontrollida selle ehtsust.

Uus 50-eurone pangatäht lastakse ringlusse 4. aprillil 2017.

Täpsemat teavet saab veebilehelt 
www.uus-euro.eu

Uue seeria järkjärguline kasutuselevõtt

Teise seeria europangatähed lastakse ringlusse mitme aasta jooksul. Uus 5-, 10- ja 
20-eurone on juba ringluses; teise seeria 50-eurone pangatäht võetakse kasutusele  
4. aprillil 2017. Uus 100- ja 200-eurone pangatäht kavatsetakse emiteerida 2018. 
aasta lõpus. 500-eurone pangatäht jäetakse europangatähtede teisest seeriast välja, 
kuna selle nimiväärtuse kasutamine võib hõlbustada ebaseaduslikku tegevust.

Uus 50-eurone, nagu ka ülejäänud seni kasutusele võetud teise seeria europangatähed, 
on ringluses koos esimese seeria 50-euroste pangatähtedega, mis jäävad samuti 
seadusliku maksevahendina kehtima. Europangatähed säilitavad tähtajatult oma väärtuse 
ning neid saab piiramatu aja jooksul ümber vahetada kõigis eurosüsteemi keskpankades.

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.bcl.lu

www.oenb.at

www.bsi.si

www.eestipank.ee

www.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.nbs.sk

www.bof.fi

www.lb.lt

www.dnb.nl

www.centralbankmalta.org

www.banque-france.fr

www.centralbank.ie

www.bank.lv

www.bportugal.pt

www.nbb.be

Täpsemat teavet europangatähtede ja müntide kohta saab Eesti Pangast või Euroopa Keskpangast:

Euroopa Keskpank

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

Saksamaa

Tel.: +49 69 1344 7455 / Faks: +49 69 1344 7401

E-post: info@ecb.europa.eu

www.uus-euro.eu

www.euro.ecb.europa.eu
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