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NOVÁ BANKOVKA 50 €

www.nove-eurobankovky.eu
www.euro.ecb.europa.eu

NOVÁ BANKOVKA 50 €: OCHRANNÉ PRVKY

Jednoduchá kontrola pravosti

Rovnako ako prvá séria eurových bankoviek sa aj séria Európa dá jednoducho overiť „HMATOM, POHĽADOM a NAKLONENÍM“.

Kvalita papiera na dotyk: skontrolujte bankovku hmatom. Papier je pevný a pružný.
Vystupujúca tlač: na ľavom a pravom okraji bankovky nahmatáte sériu krátkych vystupujúcich čiarok. Hlavný motív, nápisy a veľké číslo nominálnej hodnoty  
sú tiež na dotyk hrubšie.

Vodoznak s portrétom: pozrite sa na bankovku proti svetlu. Objaví sa portrét Európy, hodnota bankovky a hlavný motív.
Okienko s portrétom v holograme: keď bankovku podržíte proti svetlu, okienko v hornej časti hologramu sa spriehľadní a zobrazí sa portrét Európy,  
ktorý vidno na oboch stranách bankovky.

Smaragdové číslo: toto trblietavé číslo vytvára svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor a nadol. Číslo zároveň mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú.
Hologram: v striebristom prúžku vidieť hodnotu bankovky, hlavný motív a znak €.
Okienko s portrétom v holograme: okienko v hornej časti hologramu zobrazuje portrét Európy. Pri naklonení bankovky je v okienku okolo čísla nominálnej hodnoty 
vidieť aj linky dúhovej farby. Na rubovej strane bankovky sa v okienku objavia drobné čísla nominálnej hodnoty dúhovej farby.

 1  KONTROLA HMATOM

 2  KONTROLA POHĽADOM

 3  KONTROLA NAKLONENÍM
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PRVÁ SÉRIA

SÉRIA EURÓPA

Prečo nové bankovky?
 
V záujme zvyšovania odolnosti proti falšovaniu je potrebné priebežne zdokonaľovať 
ochranné prvky bankoviek.  Všetky bankovky série Európa boli zároveň upravené i po 
vizuálnej stránke. Na novej bankovke 50 € pribudlo okienko s portrétom, viditeľné na 
oboch stranách, ako aj ďalšie zdokonalené ochranné prvky.   Vďaka tomu je bankovka 
ešte bezpečnejšia a jej pravosť sa dá naďalej ľahko overiť.

Nová bankovka 50 € bude uvedená do obehu 4. apríla 2017.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke:
www.nove-eurobankovky.eu

Postupné zavádzanie novej série

Bankovky série Európa sa uvádzajú do obehu postupne v priebehu niekoľkých rokov. 
Bankovky 5 €, 10 € a 20 € už boli vydané a bankovka 50 € bude uvedená do obehu 
4. apríla 2017.   Vydanie nových bankoviek 100 € a 200 € sa plánuje koncom roka 
2018. Bankovka 500 € do novej série zahrnutá nebude vzhľadom na obavy zo 
zneužitia na nezákonnú činnosť.

Rovnako ako doteraz vydané bankovky série Európa i nová bankovka 50 € bude  
v obehu súbežne s bankovkami prvej série, ktoré zostávajú zákonným platidlom. 
Eurové bankovky si vždy zachovajú svoju hodnotu: národné centrálne banky 
Eurosystému ich budú vymieňať bez časového obmedzenia.

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

Viac informácií o eurových bankovkách a minciach môžete získať od svojej národnej centrálnej 

banky, alebo od ECB:

European Central Bank

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

Nemecko

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

E-mail: info@ecb.europa.eu

www.nove-eurobankovky.eu

www.euro.ecb.europa.eu

SÉRIA EURÓPA: ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dôveryhodný platobný prostriedok  

Od svojho zavedenia v roku 2002 sa eurové bankovky 
stali symbolom európskej integrácie a jedným  
z najdôveryhodnejších platobných prostriedkov na 
svete. Zvyšovaním bezpečnosti bankoviek pomocou 
najnovších technológií sa túto dôveru snažíme  
zachovať. Bankovky používa 338 miliónov obyvateľov
v 19 krajinách Európy.

Mario Draghi
prezident Európskej centrálnej banky
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