26. november 2013

Informacije o novem bankovcu za 10 €
Dobrih 10 let po uvedbi eurobankovcev in eurokovancev je Eurosistem začel izdajati drugo serijo
eurobankovcev, ki se imenuje »serija Evropa«. V vodnem znaku in na hologramu je namreč portret
Evrope – osebe iz grške mitologije, po kateri je naša celina dobila ime.
Novi bankovec za 5 €, ki je v obtok prišel 2. maja 2013, ima več novih in izboljšanih zaščitnih
elementov, zato je še bolj odporen proti ponarejanju. Tako kot druge eurobankovce je mogoče tudi
nove bankovce enostavno preveriti z metodo »otip-pogled-nagib« (http://www.novi-eurskibankovci.eu/Eurobankovci/Za%C5%A1%C4%8Ditni-elementi/OTIP/NOVI-BANKOVEC-ZA5%C2%A0%E2%82%AC).
Novi bankovec za 10 € bo izdan leta 2014. Več informacij je na voljo na spletni strani www.novieurski-bankovci.eu.


Kdaj bo novi bankovec za 10 € prišel v obtok?

Natančen datum izdaje bo objavljen potem, ko bo bankovec 13. januarja 2014 razkrit javnosti. V
spodnji tabeli je povzetek priprav na uvedbo novega desetaka.
26. november 2013

Seminar, ki ga ECB
organizira za
proizvajalce in
ponudnike opreme za
bankovce, poteka v
belgijski centralni banki
v Bruslju



13. januar 2014

Novi bankovec za
10 € je razkrit v
Evropski centralni
banki v Frankfurtu

Proizvajalci in
ponudniki
opreme za
bankovce
dobijo v
izposojo nove
bankovce za
10 €, da bi
lahko
prilagodili
naprave in
instrumente

Junij 2014

Zloženke o
novem
bankovcu za
10 € so
poslane na 3
milijone
prodajnih mest
v euroobmočju

Po poletju 2014

Povsod v
euroobmočju so
izdani novi bankovci
za 10 €

Je Eurosistem odgovoren za to, da so naprave in instrumenti za preverjanje pristnosti
bankovcev sposobni sprejemati nove bankovce?

Za naprave in instrumente, ki se uporabljajo za preverjanje pristnosti bankovcev, ni odgovoren
Eurosistem, ampak lastniki oziroma posredno ponudniki in proizvajalci te opreme. Vseeno je
Eurosistem odgovoren za to, da partnerjem zagotovi vse potrebne informacije in gradiva o prilagoditvi
naprav in instrumentov novim bankovcem. ECB in nacionalne centralne banke tesno sodelujejo s
proizvajalci, ponudniki, upravljavci in lastniki naprav za obdelavo bankovcev in instrumentov za
preverjanje pristnosti, da bi ti lahko pravočasno prilagodili svojo opremo pred izdajo vsakega novega
apoena. Eurosistem poziva lastnike takšne opreme, da se pri dobavitelju pozanimajo, ali so naprave

in instrumenti sposobni sprejemati nove bankovce in obdelovati prihodnje apoene iz serije Evropa.
Seznam instrumentov za preverjanje pristnosti in naprav za obdelavo bankovcev, ki sprejemajo novi
bankovec za 5 €, je na voljo tukaj http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/res
ults.sl.html in bo ažuriran z informacijami o novem bankovcu za 10 €. Poleg tega je za prepoznavanje
pristnih bankovcev vedno mogoče uporabiti metodo »otip-pogled-nagib« (http://www.novi-eurskibankovci.eu/Eurobankovci/Za%C5%A1%C4%8Ditni-elementi/OTIP/NOVI-BANKOVEC-ZA5%C2%A0%E2%82%AC).


Zakaj potrebujemo nove bankovce?

ECB in nacionalne centralne banke v euroobmočju so dolžne varovati zanesljivost bankovcev in
slediti izboljšavam na področju tehnologije bankovcev. Poskrbeti morajo, da gredo eurobankovci v
korak s časom ter da se njihova oblikovna podoba in zaščitni elementi stalno izboljšujejo. Zaradi tega
ECB in nacionalne centralne banke Eurosistema razvijajo serijo Evropa, da bi ljudje še naprej zaupali
v valuto. Nova serija bo še naprej ponujala optimalno zaščito pred ponarejanjem, tako da bodo
bankovci še bolj varni.
Poleg tega bodo bankovci nižjih apoenov iz serije Evropa bolj trpežni, saj so obdelani z zaščitnim
premazom. Bankovcev ne bo treba nadomeščati tako pogosto, s čimer se bodo znižali stroški in
zmanjšal vpliv na okolje.


Kdaj bo izdan naslednji apoen?

Bankovci serije Evropa se bodo uvajali po naraščajočem vrstnem redu, tako da bo po bankovcu za
10 € na vrsto prišel bankovec za 20 €, vendar datum uvedbe še ni bil določen.

