1

45

=
R LTL
EU 80
2

3,

NASZ
PIENIĄDZ

PODRĘCZNY INFORMATOR
o zabezpieczeniach banknotów euro

Szczegółowych informacji udzielają:
EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

LIETUVOS BANKAS

Sonnemannstrasse 20
D-60314 Frankfurt am Main
Germany
Tel. +49 69 1344 0

Gedimino pr. 6
LT-01103 Vilnius
Lietuva
Tel. (8 5) 268 0029

www.nowe-banknoty-euro.eu
info@ecb.europa.eu

www.lb.lt
info@lb.lt

INTRODUCTIONWstęp

Podręczny informator prezentuje zabezpieczenia wszystkich banknotów euro.
Każdy nominał jest przedstawiony na osobnej stronie. W informatorze opisano wszystkie banknoty z pierwszej serii oraz 5 i 10 € z nowej serii „Europa”. Nowy
banknot 5 € jest w obiegu obok starej pięcioeurówki od roku 2013,
natomiast nowe 10 € pojawi się 23 września 2014.
NASZ
PIENIĄDZ

Obie serie banknotów euro będą razem w obiegu aż do odwołania.
Pozostałe nominały z pierwszej serii także zostaną w najbliższych latach
zmodernizowane.
Zabezpieczenia wszystkich banknotów – od 5 do 500 € – są w większości
takie same.
Informator zawiera też wskazówki dla kasjerów, jak należy postępować,
gdy otrzymany banknot wyda się podejrzany.
Więcej informacji o banknotach i monetach euro można znaleźć na
stronie www.nowe-banknoty-euro.eu lub uzyskać w Europejskim
Banku Centralnym bądź w Lietuvos bankas.
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ZABEZPIECZENIA
Banknoty euro mają różne zabezpieczenia – zawsze warto sprawdzić
kilka z nich. W razie wątpliwości banknot należy porównać z takim,
który na pewno jest autentyczny.

Nowe 5 €
Architektura klasyczna
120 x 62 mm, kolor szary

SZMARAGDOWA
LICZBA
Obejrzyj banknot pod
kątem – oznaczenie
nominału daje efekt
przesuwającego się
pionowo światła,
a jego kolor przechodzi
ze szmaragdowej zieleni
w ciemnoniebieski.

WYPUKŁY
NADRUK
Wzdłuż lewego
i prawego brzegu
banknotu znajduje się
rząd krótkich
wypukłych kresek.
Można też wyczuć
dotykiem główny
motyw, napisy i duże
oznaczenie nominału.
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ZNAK WODNY
Na znaku wodnym
5 € z nowej serii
widać portret
mitycznej Europy.

Znak wodny
uzyskuje się przez
zróżnicowanie
grubości papieru.
Widać go pod
światło.

Przejścia tonalne
między jasnymi
a ciemnymi elementami
znaku są płynne.
Gdy położy się
banknot na ciemnej
powierzchni, znak
wodny staje się
ciemniejszy. Najlepiej
widać to na cyfrach
nominału.

HOLOGRAM
Obejrzyj banknot pod kątem – na srebrnym
pasku pojawia się portret Europy, okno
i oznaczenie nominału.

FAKTURA PAPIERU
Papier banknotowy, wytwarzany z bawełny,
w dotyku powinien być sztywny i szeleszczący.

NITKA
ZABEZPIECZAJĄCA
Nitka zabezpieczająca
jest wpuszczona w papier
banknotu. Pod światło
wygląda jak ciemna linia.
Widać na niej symbol €
i oznaczenie nominału (5),
napisane drobnym drukiem.

Strona przednia

MIKRODRUK
Literki oglądane pod lupą są wyraźne,
nie mogą być rozmazane.

Strona odwrotna

A
B

W ŚWIETLE UV
Sam papier nie świeci się. Sprawdź także, czy:

A 
Na stronie przedniej gwiazdy na fladze, kółeczka, większe gwiazdy
i kilka innych elementów świecą się na żółto. Widać zatopione
w papierze krótkie trójkolorowe włókna.
B

 a stronie odwrotnej ćwiartka koła w środkowej części banknotu
N
i kilka innych elementów świecą się na zielono. Poziomy numer seryjny
i pasek stają się czerwone.

5

WYPUKŁY NADRUK
Wypukły nadruk można wyczuć dotykiem na głównym motywie,
napisach i oznaczeniu nominału.

5€
Architektura klasyczna
120 x 62 mm, kolor szary

ZNAK WODNY
Znak wodny
uzyskuje się przez
zróżnicowanie
grubości papieru.
Widać go pod
światło. Przejścia
tonalne między
jasnymi a ciemnymi
elementami znaku
są płynne.
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Gdy położy się
banknot na ciemnej
powierzchni, znak
wodny staje się
ciemniejszy.
Najlepiej widać to
na cyfrach nominału.

NITKA
ZABEZPIECZAJĄCA
Nitka zabezpieczająca
jest wpuszczona
w papier banknotu.
Pod światło wygląda
jak ciemna linia.
Widać na niej słowo
EURO i oznaczenie
nominału (5), napisane
drobnym drukiem.

FAKTURA PAPIERU
Papier banknotowy, wytwarzany z bawełny, w dotyku powinien być
sztywny i szeleszczący.

HOLOGRAM
Obejrzyj banknot pod kątem –
hologram ukazuje na przemian
oznaczenie nominału i symbol €
na tęczowym tle. Wzdłuż brzegów
biegną napisane drobnym drukiem
cyfry nominału.

ZŁOCISTY PASEK
Obejrzyj banknot pod kątem –
na stronie odwrotnej ukazuje się
złocisty pasek. Widać na nim
oznaczenie nominału i symbol €.

W ŚWIETLE UV SPRAWDŹ, CZY:
●	Sam papier nie świeci się.
●	Widać zatopione w papierze włókna: czerwone, niebieskie i zielone.
●	Na stronie przedniej flaga jest zielona, a gwiazdy na niej – pomarańczowe.

Podpis prezesa EBC zmienia kolor na zielony. Większe gwiazdy i kółeczka
w środkowej części banknotu świecą się na pomarańczowo.
●	Na stronie odwrotnej mapa, most i oznaczenie nominału stają się żółte.
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ZABEZPIECZENIA
Banknoty euro mają różne zabezpieczenia – zawsze warto sprawdzić
kilka z nich. W razie wątpliwości banknot należy porównać z takim,
który na pewno jest autentyczny.

Nowe 10 €
Architektura romańska
127 x 67 mm, kolor czerwony

SZMARAGDOWA
LICZBA
Obejrzyj banknot pod
kątem – oznaczenie
nominału daje efekt
przesuwającego się
pionowo światła, a jego
kolor przechodzi ze
szmaragdowej zieleni
w ciemnoniebieski.

WYPUKŁY
NADRUK
Wzdłuż lewego
i prawego brzegu
banknotu znajduje się
rząd krótkich
wypukłych kresek.
Można też wyczuć
dotykiem główny
motyw, napisy i duże
oznaczenie nominału.
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ZNAK WODNY
Na znaku wodnym
10 € z nowej serii
widać portret
mitycznej Europy.

Przejścia tonalne między
jasnymi a ciemnymi
elementami znaku są
płynne.

Znak wodny
uzyskuje się przez
zróżnicowanie
grubości papieru.
Widać go pod
światło.

Gdy położy się banknot
na ciemnej powierzchni,
znak wodny staje się
ciemniejszy. Najlepiej
widać to na cyfrach
nominału.

HOLOGRAM
Obejrzyj banknot pod kątem – na srebrnym
pasku pojawia się portret Europy, okno
i oznaczenie nominału.

FAKTURA PAPIERU
Papier banknotowy, wytwarzany z bawełny,
w dotyku powinien być sztywny i szeleszczący.

od 23.09.2014

NITKA
ZABEZPIECZAJĄCA
Nitka zabezpieczająca
jest wpuszczona w papier
banknotu. Pod światło
wygląda jak ciemna linia.
Widać na niej symbol €
i oznaczenie nominału (10),
napisane drobnym drukiem.

Strona przednia

MIKRODRUK
Literki oglądane pod lupą są wyraźne,
nie mogą być rozmazane.

Strona odwrotna

A
B

W ŚWIETLE UV
Sam papier nie świeci się. Sprawdź także, czy:

A Na stronie przedniej gwiazdy na fladze, kółeczka, większe gwiazdy
i kilka innych elementów świecą się na żółto. Widać zatopione
w papierze krótkie trójkolorowe włókna.
B Na stronie odwrotnej ćwiartka koła w środkowej części banknotu
i kilka innych elementów świecą się na zielono. Poziomy numer
seryjny i pasek stają się czerwone.
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WYPUKŁY NADRUK
Wypukły nadruk można wyczuć dotykiem na głównym motywie,
napisach i oznaczeniu nominału.

10 €
Architektura romańska
127 x 67 mm, kolor czerwony

ZNAK WODNY
Znak wodny
uzyskuje się przez
zróżnicowanie
grubości papieru.
Widać go pod
światło. Przejścia
tonalne między
jasnymi a ciemnymi
elementami znaku
są płynne.
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Gdy położy się
banknot na ciemnej
powierzchni, znak
wodny staje się
ciemniejszy.
Najlepiej widać to
na cyfrach nominału.

NITKA
ZABEZPIECZAJĄCA
Nitka zabezpieczająca
jest wpuszczona
w papier banknotu.
Pod światło wygląda
jak ciemna linia.
Widać na niej słowo
EURO i oznaczenie
nominału (10), napisane
drobnym drukiem.

FAKTURA PAPIERU
Papier banknotowy, wytwarzany z bawełny, w dotyku powinien być
sztywny i szeleszczący.

HOLOGRAM
Obejrzyj banknot pod kątem –
hologram ukazuje na przemian
oznaczenie nominału i symbol €
na tęczowym tle. Wzdłuż brzegów
biegną napisane drobnym drukiem
cyfry nominału.

ZŁOCISTY PASEK
Obejrzyj banknot pod kątem –
na stronie odwrotnej ukazuje się
złocisty pasek. Widać na nim
oznaczenie nominału i symbol €.

W ŚWIETLE UV SPRAWDŹ, CZY:
●	Sam papier nie świeci się.
●	Widać zatopione w papierze włókna: czerwone, niebieskie i zielone.
●	Na stronie przedniej flaga jest zielona, a gwiazdy na niej – pomarańczowe.

Podpis prezesa EBC zmienia kolor na zielony. Większe gwiazdy i kółeczka
w środkowej części banknotu świecą się na pomarańczowo.
●	Na stronie odwrotnej mapa, most i oznaczenie nominału stają się żółte.
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WYPUKŁY NADRUK
Wypukły nadruk można wyczuć dotykiem na głównym motywie,
napisach i oznaczeniu nominału.

20 €
Architektura gotycka
133 x 72 mm, kolor niebieski

ZNAK WODNY
Znak wodny
uzyskuje się przez
zróżnicowanie
grubości papieru.
Widać go pod
światło. Przejścia
tonalne między
jasnymi a ciemnymi
elementami znaku
są płynne.
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Gdy położy się
banknot na ciemnej
powierzchni, znak
wodny staje się
ciemniejszy. Najlepiej
widać to na cyfrach
nominału.

NITKA
ZABEZPIECZAJĄCA
Nitka zabezpieczająca
jest wpuszczona
w papier banknotu.
Pod światło wygląda
jak ciemna linia.
Widać na niej słowo
EURO i oznaczenie
nominału (20), napisane
drobnym drukiem.

FAKTURA PAPIERU
Papier banknotowy, wytwarzany z bawełny, w dotyku powinien być
sztywny i szeleszczący.

HOLOGRAM
Obejrzyj banknot pod kątem –
hologram ukazuje na przemian
oznaczenie nominału i symbol €
na tęczowym tle. Wzdłuż brzegów
biegną napisane drobnym drukiem
cyfry nominału.

ZŁOCISTY PASEK
Obejrzyj banknot pod kątem –
na stronie odwrotnej ukazuje się
złocisty pasek. Widać na nim
oznaczenie nominału i symbol €.

W ŚWIETLE UV SPRAWDŹ, CZY:
●	Sam papier nie świeci się.
●	Widać zatopione w papierze włókna: czerwone, niebieskie i zielone.
●	Na stronie przedniej flaga jest zielona, a gwiazdy na niej – pomarańczowe.

Podpis prezesa EBC zmienia kolor na zielony. Większe gwiazdy i kółeczka
w środkowej części banknotu świecą się na pomarańczowo.
●	Na stronie odwrotnej mapa, most i oznaczenie nominału stają się żółte.
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WYPUKŁY NADRUK
Wypukły nadruk można wyczuć dotykiem na głównym motywie,
napisach i oznaczeniu nominału.

50 €
Architektura renesansowa
140 x 77 mm, kolor pomarańczowy

ZNAK WODNY
Znak wodny
uzyskuje się przez
zróżnicowanie
grubości papieru.
Widać go pod
światło. Przejścia
tonalne między
jasnymi a ciemnymi
elementami znaku
są płynne.
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Gdy położy się
banknot na ciemnej
powierzchni, znak
wodny staje się
ciemniejszy. Najlepiej
widać to na cyfrach
nominału.

NITKA
ZABEZPIECZAJĄCA
Nitka zabezpieczająca
jest wpuszczona
w papier banknotu.
Pod światło wygląda
jak ciemna linia.
Widać na niej słowo
EURO i oznaczenie
nominału (50), napisane
drobnym drukiem.

FAKTURA PAPIERU
Papier banknotowy, wytwarzany z bawełny, w dotyku powinien być
sztywny i szeleszczący.

HOLOGRAM
Obejrzyj banknot pod kątem –
hologram ukazuje na przemian
oznaczenie nominału oraz okno
lub bramę. W tle widać tęczowe
koncentryczne kręgi drobnego
druku, rozchodzące się ku
brzegom hologramu.

NOMINAŁ ZMIENIAJĄCY
KOLOR
Obejrzyj banknot pod kątem –
na stronie odwrotnej oznaczenie
nominału zmienia kolor
z fioletowego na oliwkowy
lub brązowy.

W ŚWIETLE UV SPRAWDŹ, CZY:
●	Sam papier nie świeci się.
●	Widać zatopione w papierze włókna: czerwone, niebieskie i zielone.
●	Na stronie przedniej flaga jest zielona, a gwiazdy na niej – pomarańczowe.

Podpis prezesa EBC zmienia kolor na zielony. Większe gwiazdy i kółeczka
w środkowej części banknotu świecą się na pomarańczowo.
●	Na stronie odwrotnej mapa, most i oznaczenie nominału stają się żółte.
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WYPUKŁY NADRUK
Wypukły nadruk można wyczuć dotykiem na głównym motywie,
napisach i oznaczeniu nominału.

100 €
Architektura baroku i rokoko
147 x 82 mm, kolor zielony

ZNAK WODNY
Znak wodny
uzyskuje się przez
zróżnicowanie
grubości papieru.
Widać go pod
światło. Przejścia
tonalne między
jasnymi a ciemnymi
elementami znaku
są płynne.
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Gdy położy się
banknot na ciemnej
powierzchni, znak
wodny staje się
ciemniejszy. Najlepiej
widać to na cyfrach
nominału.

NITKA
ZABEZPIECZAJĄCA
Nitka zabezpieczająca
jest wpuszczona
w papier banknotu.
Pod światło wygląda
jak ciemna linia.
Widać na niej słowo
EURO i oznaczenie
nominału (100),
napisane drobnym
drukiem.

FAKTURA PAPIERU
Papier banknotowy, wytwarzany z bawełny, w dotyku powinien być
sztywny i szeleszczący.

HOLOGRAM
Obejrzyj banknot pod kątem –
hologram ukazuje na przemian
oznaczenie nominału oraz okno
lub bramę. W tle widać tęczowe
koncentryczne kręgi drobnego
druku, rozchodzące się ku
brzegom hologramu.

NOMINAŁ ZMIENIAJĄCY
KOLOR
Obejrzyj banknot pod kątem –
na stronie odwrotnej oznaczenie
nominału zmienia kolor
z fioletowego na oliwkowy
lub brązowy.

W ŚWIETLE UV SPRAWDŹ, CZY:
●	Sam papier nie świeci się.
●	Widać zatopione w papierze włókna: czerwone, niebieskie i zielone.
●	Na stronie przedniej flaga jest zielona, a gwiazdy na niej – pomarańczowe.

Podpis prezesa EBC zmienia kolor na zielony. Większe gwiazdy i kółeczka
w środkowej części banknotu świecą się na pomarańczowo.
●	Na stronie odwrotnej mapa, most i oznaczenie nominału stają się żółte.
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WYPUKŁY NADRUK
Wypukły nadruk można wyczuć dotykiem na głównym motywie,
napisach i oznaczeniu nominału.

200 €
Architektura inżynieryjna XIX w.
153 x 82 mm, kolor brązowożółty

ZNAK WODNY
Znak wodny
uzyskuje się przez
zróżnicowanie
grubości papieru.
Widać go pod
światło. Przejścia
tonalne między
jasnymi a ciemnymi
elementami znaku
są płynne.
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Gdy położy się
banknot na ciemnej
powierzchni, znak
wodny staje się
ciemniejszy. Najlepiej
widać to na cyfrach
nominału.

NITKA
ZABEZPIECZAJĄCA
Nitka zabezpieczająca
jest wpuszczona
w papier banknotu.
Pod światło wygląda
jak ciemna linia.
Widać na niej słowo
EURO i oznaczenie
nominału (200),
napisane drobnym
drukiem.

FAKTURA PAPIERU
Papier banknotowy, wytwarzany z bawełny, w dotyku powinien być
sztywny i szeleszczący.

HOLOGRAM
Obejrzyj banknot pod kątem –
hologram ukazuje na przemian
oznaczenie nominału oraz okno
lub bramę. W tle widać tęczowe
koncentryczne kręgi drobnego
druku, rozchodzące się ku
brzegom hologramu.

NOMINAŁ ZMIENIAJĄCY
KOLOR
Obejrzyj banknot pod kątem –
na stronie odwrotnej oznaczenie
nominału zmienia kolor
z fioletowego na oliwkowy
lub brązowy.

W ŚWIETLE UV SPRAWDŹ, CZY:
●	Sam papier nie świeci się.
●	Widać zatopione w papierze włókna: czerwone, niebieskie i zielone.
●	Na stronie przedniej flaga jest zielona, a gwiazdy na niej – pomarańczowe.

Podpis prezesa EBC zmienia kolor na zielony. Większe gwiazdy i kółeczka
w środkowej części banknotu świecą się na pomarańczowo.
●	Na stronie odwrotnej mapa, most i oznaczenie nominału stają się żółte.
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WYPUKŁY NADRUK
Wypukły nadruk można wyczuć dotykiem na głównym motywie,
napisach i oznaczeniu nominału.

500 €
Architektura XX w.
160 x 82 mm, kolor fioletowy

ZNAK WODNY
Znak wodny
uzyskuje się przez
zróżnicowanie
grubości papieru.
Widać go pod
światło. Przejścia
tonalne między
jasnymi a ciemnymi
elementami znaku
są płynne.
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Gdy położy się
banknot na ciemnej
powierzchni, znak
wodny staje się
ciemniejszy. Najlepiej
widać to na cyfrach
nominału.

NITKA
ZABEZPIECZAJĄCA
Nitka zabezpieczająca
jest wpuszczona
w papier banknotu.
Pod światło wygląda
jak ciemna linia.
Widać na niej słowo
EURO i oznaczenie
nominału (500),
napisane drobnym
drukiem.

FAKTURA PAPIERU
Papier banknotowy, wytwarzany z bawełny, w dotyku powinien być
sztywny i szeleszczący.

HOLOGRAM
Obejrzyj banknot pod kątem –
hologram ukazuje na przemian
oznaczenie nominału oraz okno
lub bramę. W tle widać tęczowe
koncentryczne kręgi drobnego
druku, rozchodzące się ku
brzegom hologramu.

NOMINAŁ ZMIENIAJĄCY
KOLOR
Obejrzyj banknot pod kątem –
na stronie odwrotnej oznaczenie
nominału zmienia kolor
z fioletowego na oliwkowy
lub brązowy.

W ŚWIETLE UV SPRAWDŹ, CZY:
●	Sam papier nie świeci się.
●	Widać zatopione w papierze włókna: czerwone, niebieskie i zielone.
●	Na stronie przedniej flaga jest zielona, a gwiazdy na niej – pomarańczowe.

Podpis prezesa EBC zmienia kolor na zielony. Większe gwiazdy i kółeczka
w środkowej części banknotu świecą się na pomarańczowo.
●	Na stronie odwrotnej mapa, most i oznaczenie nominału stają się żółte.
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Wskazówki dla kasjerów
Gdy mamy na co dzień do czynienia z dużą ilością
gotówki, prędzej czy później możemy
natknąć się na podejrzany banknot. Pracodawca
powinien określić zasady postępowania w takiej
sytuacji. Oto kilka wskazówek, jak się zachować,
gdy banknot budzi wątpliwości.
CO ROBIĆ
●	Powiedz klientowi, że musisz skonsultować się

z szefem lub ochroną. Pilnuj przy tym, by klient ani
na chwilę nie stracił banknotu z oczu.
●	Z apamiętaj wygląd klienta.
●	N iezwłocznie oddaj podejrzany banknot
przełożonemu lub pracownikowi ochrony, którzy
przekażą go policji.
●	Jeśli klient odjeżdża samochodem, zapisz markę
i numer rejestracyjny.
●	Pamiętaj, by w żadnym razie nie narażać się na
niebezpieczeństwo.
CZEGO NIE ROBIĆ
● Nie wdawaj się w kłótnię z klientem.
●	N ie próbuj zatrzymywać klienta, nawet jeśli

poproszono go, by poczekał na policję.

Więcej informacji można uzyskać w Lietuvos
bankas lub Europejskim Banku Centralnym.

ECB-PL

Puszczenie w obieg banknotu, który jest
lub wydaje się fałszywy, stanowi przestępstwo.
Postępuj uważnie – fałszywe banknoty są
zupełnie bezwartościowe. Za przyjęty falsyfikat
nie należy się zwrot pieniędzy.
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●	Jeśli to możliwe, nie oddawaj banknotu klientowi.

www.nowe-banknoty-euro.eu

www.lb.lt

