Eesti Pank
Tel: +372 668 0719
info@eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann /Central Bank of Ireland
Phone: +353 1 219 8858
euroseries2@centralbank.ie

Bank of Greece/Τράπεζα της Ελλάδος
Tηλ.: +30 210 320 3447
press@bankofgreece.gr

Banco de España
Tel.: +34 91 338 5999
emisionycaja@bde.es

Banque de France
Phone : 33 1 42 92 94 92
euro-formation@banque-france.fr

Banca d’Italia
Tel: +39 06 47924878
eurosecondaserie@bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus/Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Τηλ.: +357 22714503, +357 22714463
pressoffice@centralbank.cy

Latvijas Banka
Tālr.: +371 67022300
info@bank.lv

Lietuvos bankas
Tel. +370 5 268 00 71
info@lb.lt

Banque centrale du Luxembourg
Tél. : +352 4774 4561
euro2@bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta
Tel: +356 2550 3104/5
publicrelations@centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank
Tel.: +31 (0)800 020 1068 (gratis)
info@dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank
Tel: +43 1 404 20 6900
christian.gutlederer@oenb.at

Banco de Portugal
Tel.: +351 213 215 358
press@bportugal.pt

Banka Slovenije
Tel.: +386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
pr@bsi.si

Národná banka Slovenska
Tel.: +421 2 5787 2143
info@nbs.sk

Vai jūsu iekārtas pielāgotas jaunajām 50 € banknotēm?

Kāpēc vajadzīgas jaunas banknotes?

Mazumtirgotājiem un citiem skaidrās naudas apstrādes un autentiskuma
noteikšanas iekārtu lietotājiem jānodrošina iekārtu pielāgošana jaunajai 50 €
banknotei pirms tās laišanas apgrozībā 2017. gada aprīlī.

Ir ļoti būtiski laiku pa laikam uzlabot banknošu pretviltošanas elementus, lai
apgrūtinātu banknošu viltošanu. Visām Eiropas sērijas banknotēm piešķirts jauns
veidols. Tagad pienākusi kārta jaunajai 50 € banknotei. Tās abās pusēs redzams
logs ar portretu, un uzlaboti arī citi pretviltošanas elementi. Tādējādi tā ir vēl labāk
aizsargāta un joprojām ir viegli pārbaudāma.

Sazinieties ar piegādātāju, lai uzzinātu, vai jūsu iekārtas iespējams pielāgot jaunās
banknotes atpazīšanai! Pārbaudīto iekārtu saraksts pieejams arī ECB interneta
vietnē www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.lv.html.
Sarakstā norādīts, vai konkrētais iekārtas tips jau pielāgots jaunās 50 € banknotes
atpazīšanai.
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Jaunā izlaiduma banknošu pakāpeniska ieviešana
Eiropas sērijas banknotes tiek ieviestas vairāku gadu laikā. Jaunās 5 €, 10 €
un 20 € banknotes jau ir izlaistas, un jaunā 50 € banknote nonāks apgrozībā
2017. gada 4. aprīlī. Jaunās 100 € un 200 € banknotes paredzams ieviest
2018. gada beigās. Jaunais izlaidums neietvers 500 € banknoti, ņemot vērā
bažas, ka šī banknote varētu veicināt nelikumīgas darbības.

Atcerieties, ka banknotes īstumu arī iespējams pārbaudīt, to aptaustot, apskatot
un pagrozot!

Jaunā 50 € banknote, gluži kā iepriekš izlaistās Eiropas sērijas banknotes, atradīsies
apgrozībā kopā ar pirmā izlaiduma banknotēm, kas joprojām būs likumīgs maksāšanas
līdzeklis. Eiro banknotes vienmēr saglabās vērtību, un tās bez laika ierobežojuma
varēs apmainīt Eirosistēmas centrālajās bankās.

Suomen Pankki / Finlands Bank
Puhelin /Telefon: +358 10 831 2626
info@bof.fi

Българска народна банка
Тел.: (+3592) 91459
press_office@bnbank.org

Sveriges Riksbank
Tfn: +46 8 787 00 00
registratorn@riksbank.se

Magyar Nemzeti Bank
Tel.: (+36 1) 428-2751
info@mnb.hu

Danmarks Nationalbank
Tlf.: 33 63 63 63
nationalbanken@nationalbanken.dk

Česká národní banka
tel.: +420 224 411 111
podatelna@cnb.cz

Banca Naţională a României
Telefon: 021 313 04 10
Info@bnr.ro

Narodowy Bank Polski
tel. centrala: +48 22 185 10 00
listy@nbp.pl

Hrvatska narodna banka
Tel.: +385 1 45 64 576
info@hnb.hr

Bank of England
Phone +44 (0)20 7601 4878
enquiries@bankofengland.co.uk

Aizdomīgas banknotes
Ja apstrādājat skaidro naudu, retos gadījumos iespējams saņemt aizdomīgu
banknoti.
Šādos gadījumos
nepieņemiet šo banknoti;
pieprasiet citu banknoti un to rūpīgi pārbaudiet.

100 € banknote
(sagatavošanā)

Ja esat pieņēmuši banknoti, kuru uzskatāt par aizdomīgu, nenododiet to tālāk, jo
šāda rīcība ir krimināli sodāma. Nododiet šo banknoti vietējā policijas iecirknī, savā
bankā vai valsts centrālajā bankā. Ja banknote izrādīsies īsta, naudu saņemsiet
atpakaļ.
Sīkāku informāciju sk. www.jaunas-eiro-banknotes.eu/Eiro-banknotes/
AIZDOMĪGAS-BANKNOTES. Varat arī sazināties ar savas valsts centrālo banku
vai apmeklēt tās interneta vietni. Detalizētāka informācija pieejama šajā brošūrā.

200 € banknote
(sagatavošanā)
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Deutsche Bundesbank
Tel.: +49 69 9566 3512
info@bundesbank.de

IEVIEŠANA
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Banque Nationale de Belgique /Nationale Bank van België
Tél. / Tel. : +32 2 221 2578
laurent.denys@nbb.be
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50 € BANKNOTE

JAUNĀS 50 € BANKNOTES PRETVILTOŠANAS ELEMENTI

EIROPAS SĒRIJA: PĀRBAUDE AR PALĪGLĪDZEKĻIEM

Salīdzināsim!

Viegli pārbaudīt

Jaunā 50 € banknote ultravioleto staru gaismā
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EIROPAS SĒRIJAS 50 € BANKNOTE

PĀRBAUDE AR TAUSTI

A

Mikroburtu raksts uz jaunās 50 € banknotes
Dažās vietās uz banknotes saskatāmi sīki burti. Šis mikroburtu raksts salasāms ar
palielināmo stiklu. Burti ir asi, nevis izplūduši.

Papīra pārbaude ar tausti. Aptaustiet banknoti! Papīrs ir ciets un stingrs.
Reljefs iespiedums. Galvenais attēls, uzraksts un lielais nominālvērtības skaitlis liekas biezāks.

ATŠĶIRĪBAS

Atšķirība
Kreisajā un labajā malā iestrādātas īsas reljefas līnijas.
Averss
Averss
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B

Ūdenszīme. Apskatiet banknoti pret gaismu! Kļūst redzams blāvs attēls, kurā saskatāms banknotes nominālvērtības skaitlis un galvenais attēls.
Atšķirība – ūdenszīme ar portretu
Redzams arī Eiropas portrets.

Averss

Averss

APSKATE
Infrasarkano staru gaismā
Banknotes aversā redzams smaragdzaļš skaitlis, daļa lielā nominālvērtības skaitļa,
galvenā attēla labā puse un sudrabota josla. Banknotes reversā blakus logam
redzams tikai nominālvērtības skaitlis un horizontāli novietotais sērijas numurs.

Atšķirība – hologrammā redzams logs ar portretu
Aplūkojot pret gaismu, banknotes augšējā malā
hologrammā ietvertais logs kļūst caurskatāms un tajā
banknotes abās pusēs redzams Eiropas portrets.
Reverss

Reverss
Papīrs nespīd.

Uz jaunajām banknotēm joprojām redzami pirmā izlaiduma banknošu laikmetu un stilu motīvi un izmantotas tās pašas dominējošās krāsas, taču uzlaboto pretviltošanas elementu dēļ
veiktas nelielas pārmaiņas. Tāpēc tās arī viegli atšķirt no pirmā izlaiduma banknotēm. Banknošu dizaina atjaunināšana tika uzticēta neatkarīgam banknošu dizaina autoram no Berlīnes
Reinholdam Geršteteram (Reinhold Gerstetter). Tagad uz banknotēm attēlotas arī valstis, kuras pievienojušās ES kopš 2002. gada. Piemēram, Eiropas kartē redzamas Malta un Kipra,
valūtas nosaukums – eiro* – rakstīts ne vien latīņu un grieķu burtiem, bet arī kirilicā, un ECB nosaukuma saīsinājums parādās 10 – nevis vairs tikai piecos – lingvistiskajos variantos.

A	
Aversā parādās papīrā iestrādātas sīkas šķiedras. Katra šķiedra ir trīskrāsaina.
ES karoga zvaigznes un mazie apļi, tāpat kā dažas lielās zvaigznes, spīd dzeltenā
krāsā. Arī vairākas citas banknotes daļas spīd dzeltenā krāsā.
B	
Reversā banknotes centrā ceturtdaļaplis spīd zaļā krāsā. Horizontāli novietotais
sērijas numurs un josla ir sarkani.

* ES tiesību aktos noteiktais vienotās valūtas nosaukums ir euro.
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PIRMĀ IZLAIDUMA 50 € BANKNOTE

APSKATE SLĪPĀ LEŅĶĪ

Speciālā ultravioleto staru gaismā (UV-C)

Hologramma. Pagroziet banknoti! Sudrabotajā joslā banknotes labajā malā redzama banknotes nominālvērtība un eiro simbols €.
Atšķirība – smaragdzaļš skaitlis
Šis spīdošais skaitlis rada kustīgas
gaismas efektu, kas pārvietojas
augšup un lejup. Skaitlis arī maina
krāsu no smaragdzaļas uz tumši zilu.

Atšķirība – hologrammā redzams logs ar portretu
Logā netālu no hologrammas augšējās malas
redzams Eiropas portrets. Banknoti pagrozot,
logā ap banknotes nominālvērtības skaitli
kļūst redzamas arī daudzkrāsainas līnijas.
Averss
Banknotes reversā logā parādās daudzkrāsaini
nominālvērtības skaitļi.

C

Reverss

Reverss

Averss

C	Banknotes aversā ES karoga zvaigznes un mazie apļi spīd dzeltenā krāsā.
Lielās zvaigznes un dažas citas banknotes daļas spīd dzeltenā vai oranžā krāsā.
Centrā kļūst redzams arī eiro simbols €.

Averss

Reverss

Averss

