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

Sú vaše zariadenia pripravené na novú bankovku 50 €?

Prečo nové bankovky?

Ak ste maloobchodník alebo pravidelne používate zariadenia na spracovanie
a overovanie pravosti peňazí, mali by ste zabezpečiť úpravu svojich zariadení na
novú bankovku 50 € ešte pred jej uvedením do obehu v apríli 2017.

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.

Informácie o možnosti aktualizácie zariadení na rozpoznávanie novej bankovky
vám poskytne váš dodávateľ. Zoznam otestovaných typov zariadení na
spracovanie bankoviek nájdete na internetovej stránke ECB
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.sk.html.
Pomocou zoznamu môžete zistiť, ktoré typy zariadení už boli aktualizované
a dokážu prijímať novú bankovku 50 €.
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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.

Pravosť bankovky sa okrem toho dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom
a naklonením.

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.

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

Podozrivé bankovky
Pri každodennom narábaní s bankovkami sa vám príležitostne môže do rúk
dostať podozrivá bankovka.
V takom prípade:
bankovku neakceptujte,
pomocou inej bankovky ju pozorne skontrolujte.
Ak zistíte, že ste prijali podozrivú bankovku, neposúvajte ju ďalej. Použiť bankovku,
o ktorej máte podozrenie alebo o ktorej viete, že je falošná, je trestný čin. Podozrivú
bankovku odovzdajte na polícii, vo svojej banke alebo v národnej centrálnej
banke. Ak sa potvrdí, že ide o pravú bankovku, svoje peniaze dostanete späť.
Viac na túto tému nájdete na stránke www.nove-eurobankovky.eu/Eurovébankovky/PODOZRIVÉ-BANKOVKY. Užitočné informácie môžete získať aj vo
svojej národnej centrálnej banke alebo na jej internetovej stránke. Ďalšie
podrobnosti sú v tomto letáku.

bankovka 100 €:
pripravuje sa

bankovka 200 €:
pripravuje sa
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Deutsche Bundesbank
Tel.: +49 69 9566 3512
info@bundesbank.de
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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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ZOZNÁMTE SA
S NOVOU BANKOVKOU 50 €
www.nove-eurobankovky.eu
www.euro.ecb.europa.eu

BANKOVKY 50 €

OCHRANNÉ PRVKY NOVEJ BANKOVKY 50 €

SÉRIA EURÓPA: KONTROLA S POMOCOU NÁSTROJOV

Porovnanie

Jednoduchá kontrola pravosti

Nová bankovka 50 € pod UV svetlom
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BANKOVKA 50 € SÉRIE EURÓPA

KONTROLA HMATOM

Mikrotlač na novej bankovke 50 €
A

Na určitých miestach bankovky sa nachádza drobné písmo. Táto mikrotlač sa dá
prečítať pod lupou. Písmo je ostré, nie rozmazané.

Kvalita papiera na dotyk: skontrolujte bankovku hmatom. Papier je pevný a pružný.
Vystupujúca tlač: hlavný motív, nápisy a veľké číslo nominálnej hodnoty sú na dotyk hrubšie.

NOVÉ OCHRANNÉ PRVKY

Nový ochranný prvok
Na ľavom a pravom okraji sa nachádza séria krátkych vystupujúcich čiarok.
Lícna strana
Lícna strana

2

B

Vodoznak: pozrite sa na bankovku proti svetlu. Zviditeľní sa nezreteľný obraz s hodnotou bankovky a hlavným motívom.
Nový ochranný prvok – vodoznak s portrétom
Vo vodoznaku vidieť aj portrét Európy.

Lícna strana

Lícna strana

KONTROLA POHĽADOM

Rubová strana

Pod infračerveným svetlom
Na lícnej strane bankovky je viditeľné smaragdové číslo, časť veľkého čísla
nominálnej hodnoty, pravá časť hlavného motívu a striebristý prúžok.
Na rubovej strane bankovky je okrem okienka viditeľné len číslo nominálnej
hodnoty a horizontálne sériové číslo.

Nový ochranný prvok – 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.

Rubová strana

Samotný papier bankovky nesvieti.
A	
Na lícnej strane sa objavia malé vlákna zapustené do papiera, pričom každé
vlákno má tri farby. Hviezdy na vlajke EÚ, malé kruhy a niektoré veľké hviezdy
svietia žltou farbou. Žltou farbou svietia aj niektoré ďalšie časti bankovky.

Nové eurové bankovky sa nesú v štýle „epoch a slohov“ prvej série a majú rovnaké dominantné farby, ale vzhľadom na zdokonalenie ochranných prvkov došlo k miernym úpravám.
Vďaka tomu sú ľahko rozpoznateľné od bankoviek prvej série. Úpravou vzhľadu eurových bankoviek bol poverený Reinhold Gerstetter, nezávislý grafický dizajnér z Berlína.   V rámci
úprav boli zohľadnené aj krajiny, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2002. Mapa Európy napríklad zobrazuje aj Maltu a Cyprus, názov meny „euro“ je okrem latinčiny a gréčtiny uvedený aj
v cyrilike a skratka ECB je zobrazená v desiatich (namiesto piatich) jazykových verziách.

B	
Na rubovej strane svieti zelenou farbou štvrťkruh v strede bankovky.
Horizontálne sériové číslo a prúžok sa ukážu ako červené.
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BANKOVKA 50 € PRVEJ SÉRIE

Lícna strana

KONTROLA NAKLONENÍM

Pod špeciálnym ultrafialovým svetlom (UV-C)

Hologram: nakloňte bankovku.   V striebristom prúžku na pravej strane bankovky vidieť hodnotu bankovky a znak €.
Nový ochranný prvok – smaragdové číslo
Toto trblietavé číslo vytvára svetelný efekt,
ktorý sa pohybuje nahor a nadol. Číslo
zároveň mení farbu zo smaragdovozelenej
na tmavomodrú.

Nový ochranný prvok – okienko s portrétom v holograme
Okienko v hornej časti hologramu zobrazuje
portrét Európy. Pri naklonení bankovky je
v okienku okolo čísla nominálnej hodnoty
Lícna
vidieť aj linky dúhovej farby. Na rubovej
strana
strane bankovky sa v okienku objavia
drobné čísla nominálnej hodnoty
dúhovej farby.

C

Rubová strana

Rubová
strana

Lícna strana

Rubová strana

Lícna strana

C	Na lícnej strane svietia žltou farbou hviezdy na vlajke EÚ a malé kruhy.
Veľké hviezdy a ďalšie časti bankovky svietia oranžovou alebo žltou farbou.
V strede bankovky sa objaví aj veľký znak €.

