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

So vaše naprave pripravljene na novih 50 €?

Zakaj novi bankovci?

Trgovci in drugi, ki redno uporabljajo naprave za obdelavo gotovine in
instrumente za preverjanje pristnosti, morajo do aprila 2017, ko bodo novi
bankovci za 50 € prišli v obtok, zagotoviti, da je njihova oprema prilagojena
na nove bankovce.

Zaščitne elemente je treba občasno izboljšati, da bi bili bankovci čim bolj varni
pred ponarejanjem. Vsi bankovci iz serije Evropa dobivajo tudi svež videz. Tako ima
novi petdesetak portretno okence, vidno z obeh strani, in druge izboljšane zaščitne
elemente. Zaradi njih je še bolj varen in ga je mogoče zlahka preveriti.

Informacije o tem, ali je vašo opremo mogoče posodobiti tako, da prepozna nove
bankovce, dobite pri svojem dobavitelju. Seznam vseh vrst testiranih naprav in
instrumentov je objavljen na naslednji spletni strani ECB:
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.sl.html
Na seznamu je označeno, ali je določena vrsta naprave oziroma instrumenta že
nadgrajena tako, da sprejema tudi nove bankovce za 50 €.

Postopna uvedba nove serije
Uvedba bankovcev iz serije Evropa bo trajala več let. Bankovci za 5 €, 10 € in 20 €
so že v obtoku, bankovec za 50 € pa se jim bo pridružil 4. aprila 2017. Nova
bankovca za 100 € in 200 € bosta predvidoma uvedena ob koncu leta 2018.
V novi seriji ne bo bankovca za 500 €, saj obstaja nevarnost, da bi olajševal
nezakonite dejavnosti.

Ne pozabite, da lahko pristnost bankovca preverite tudi z metodo »otip-poglednagib«.

Tako kot drugi že izdani bankovci iz serije Evropa se bo tudi novi petdesetak
uporabljal vzporedno z bankovci iz prve serije, ki ostajajo zakonito plačilno
sredstvo. Eurobankovci bodo obdržali svojo vrednost in jih bo mogoče
neomejeno dolgo zamenjati v nacionalnih centralnih bankah Eurosistema.
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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

Sumljivi bankovci
Kot profesionalnemu uporabniku gotovine se vam lahko pripeti, da naletite na
sumljiv bankovec.
Če se to zgodi,
ga ne sprejmite,
ampak zahtevajte drug bankovec, ki ga nato skrbno preverite.
Če ste sprejeli bankovec, za katerega verjamete, da je ponarejen, ga ne vrnite
v obtok, saj to predstavlja kaznivo dejanje. Bankovec predajte policiji, svoji banki
ali nacionalni centralni banki. Če je pristen, boste denar dobili nazaj.
Več informacij je na voljo na spletni strani www.novi-eurski-bankovci.eu/
Eurobankovci/SUMLJIVI-BANKOVCI. Kontaktirate lahko tudi centralno banko
v svoji državi ali obiščete njeno spletno mesto. Več informacij o tem je v tej
zloženki.

100 €
(v pripravi)

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

UVOD
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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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NOVI BANKOVEC ZA 50 €
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SERIJA EVROPA: PRIPRAVE

European Central Bank

www.novi-eurski-bankovci.eu
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BANKOVEC ZA 50 €

ZAŠČITNI ELEMENTI NOVEGA BANKOVCA ZA 50 €

SERIJA EVROPA: PREVERJANJE S PRIPOMOČKI

Primerjava

Lahko jih je preveriti

Novi bankovec za 50 € pod ultravijolično svetlobo

1

50 € IZ SERIJE EVROPA

OTIP

A

Mikrotisk na novem bankovcu za 50 €
Na nekaterih mestih na bankovcu je vrsta drobnih črk. To mikropisavo lahko
preberete s povečevalnim steklom. Črke so ostre in jasne, ne zabrisane in meglene.

Otip papirja – Otipajte bankovec. Papir je čvrst in šelesteč.
Reliefni tisk – Arhitekturni motiv, črke in velika številka vrednosti so na otip nekoliko izbočeni.

KAJ JE NOVO

Kaj je novo
Ob levem in desnem robu je vrsta kratkih rahlo izbočenih črtic.
Sprednja stran
Sprednja stran

2

B

Vodni znak – Bankovec poglejte proti svetlobi. Vidna postane prej skrita podoba, ki prikazuje vrednost bankovca in arhitekturni motiv.
Kaj je novo – Portretni vodni znak
V vodnem znaku je viden tudi portret
Evrope.

Sprednja stran

Sprednja stran

POGLED
Pod infrardečo svetlobo
Na sprednji strani bankovca so vidni smaragdno zelena številka, del velike
številke vrednosti, desna stran arhitekturnega motiva in srebrni trak. Na hrbtni
strani pa poleg okenca ostaneta vidni samo številka vrednosti in vodoravna
serijska številka.

Kaj je novo – Portretno okence v hologramu
Proti svetlobi postane okence na zgornjem delu
holograma prozorno in pokaže se portret Evrope,
ki je viden z obeh strani bankovca.
Hrbtna stran

Hrbtna stran
Papir ne pobeli.

A	
Na sprednji strani postanejo vidna drobna vlakna, ki so vdelana v papir
bankovca. Vsako vlakno je tribarvno. Zvezde na zastavi EU, krogci in nekatere
velike zvezde žarijo rumeno. Rumeno žarijo tudi nekateri drugi deli bankovca.

Novi bankovci imajo oblikovno podobo »obdobja in slogi« iz prve serije ter enake prevladujoče barve, vendar so zaradi izboljšanih zaščitnih elementov nekoliko spremenjeni. Zato
jih je mogoče tudi hitro ločiti od prve serije. Za osvežitev vizualne podobe je bil izbran neodvisni oblikovalec bankovcev iz Berlina Reinhold Gerstetter. Novi bankovci odražajo tudi
dejstvo, da se je Evropski uniji od leta 2002 pridružilo več novih držav. Tako na primer zemljevid Evrope vključuje Malto in Ciper, »euro« je poleg latinice in grške pisave izpisan tudi
v cirilici, kratica ECB pa je namesto v petih navedena v desetih jezikovnih različicah.

B	
Na hrbtni strani četrtina kroga na sredini bankovca žari zeleno. Vodoravna
serijska številka in trak sta rdeča.
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50 € IZ PRVE SERIJE

Sprednja stran

NAGIB

Pod posebno ultravijolično svetlobo (UV-C)

Hologram – Bankovec nagibajte naprej in nazaj. Na srebrnem traku na desni strani sta vidna številka vrednosti bankovca in znak €.
Kaj je novo – Smaragdno zelena številka
Na tej svetleči številki se pojavi svetlobni
val, ki potuje navzgor in navzdol. Številka
poleg tega spreminja barvo iz smaragdno
zelene v temno modro.

Kaj je novo – Portretno okence v hologramu
Okence na zgornjem delu holograma prikazuje
portret Evrope. Če bankovec nagibate, se
na okencu pojavijo tudi mavrične krivulje,
ki obkrožajo številko vrednosti. Na hrbtni
strani bankovca se v okencu pojavijo številke
vrednosti v mavričnih barvah.

C

Sprednja
stran
Hrbtna stran

Hrbtna
stran

Sprednja stran

Hrbtna stran

Sprednja stran

C	Na sprednji strani zvezde na zastavi EU in krogci žarijo rumeno.
Velike zvezde in drugi deli žarijo oranžno ali rumeno. Viden postane
tudi veliki znak € v sredini bankovca.

