JAUNĀ 50 € BANKNOTE: PRETVILTOŠANAS ELEMENTI

Viegli pārbaudīt
Tāpat kā pirmā izlaiduma banknotes, arī Eiropas sērijas banknotes var viegli pārbaudīt, tās APTAUSTOT,   APSKATOT un PAGROZOT.
1

PĀRBAUDE AR TAUSTI

Papīra pārbaude ar tausti. Aptaustiet banknoti! Papīrs ir ciets un stingrs.
Reljefs iespiedums. Sataustiet īsas reljefas līnijas banknotes kreisajā un labajā malā. Arī galvenais attēls, uzraksts un lielais nominālvērtības skaitlis liekas biezāks.
2

APSKATE

Ūdenszīme ar portretu. Aplūkojiet banknoti pret gaismu! Kļūst redzams Eiropas portrets, nominālvērtības skaitlis un galvenais attēls.
Hologramma, kurā redzams logs ar portretu. Aplūkojot pret gaismu, banknotes augšējā malā hologrammā ietvertais logs kļūst caurskatāms un tajā banknotes abās
pusēs redzams Eiropas portrets.
3

APSKATE SLĪPĀ LEŅĶĪ

Smaragdzaļš skaitlis. Šis spīdošais skaitlis rada kustīgas gaismas efektu, kas pārvietojas augšup un lejup. Skaitlis arī maina krāsu no smaragdzaļas uz tumši zilu.
Hologramma. Sudrabotajā joslā redzams nominālvērtības skaitlis, galvenais attēls un eiro simbols €.
Hologramma, kurā 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. Banknotes reversā logā parādās daudzkrāsaini nominālvērtības skaitļi.
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EIROPAS SĒRIJA: VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

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.
Jaunā 50 € banknote nonāks apgrozībā 2017. gada 4. aprīlī.
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Mario Dragi (Mario Draghi)
Eiropas Centrālās bankas prezidents

Jaunā izlaiduma banknošu pakāpeniska ieviešana

* ES tiesību aktos noteiktais vienotās valūtas nosaukums ir euro.

ISBN 978-92-899-2528-0

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.
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.

www.bundesbank.de
© European Central Bank, 2016

Kopš eiro* banknošu ieviešanas 2002. gadā tās kļuvušas
par vienu no pasaulē uzticamākajiem maksāšanas
līdzekļiem un ir spēcīgs Eiropas integrācijas simbols.
Mūsu mērķis ir saglabāt šo uzticēšanos, turpinot
uzlabot naudas drošību, kas panākams, izmantojot
jaunākās banknošu izgatavošanas tehnoloģijas. Tās
izmanto 338 milj. cilvēku 19 valstīs.

Kāpēc vajadzīgas jaunas banknotes?

www.nbb.be

www.eestipank.ee

www.bankofgreece.gr
www.centralbank.ie

www.bde.es

www.bancaditalia.it
www.banque-france.fr

www.centralbank.gov.cy

www.lb.lt
www.bank.lv

www.bcl.lu

www.dnb.nl
www.centralbankmalta.org

Sīkāka informācija pieejama interneta vietnē
www.jaunas-eiro-banknotes.eu.

QB-01-16-800-LV-N

Uzticams maksāšanas līdzeklis

www.oenb.at

www.nbs.sk
www.bsi.si

www.bportugal.pt

PIRMAIS IZLAIDUMS

www.bof.fi

Lai iegūtu papildinformāciju par eiro banknotēm un monētām, sazinieties ar savas valsts centrālo
banku vai Eiropas Centrālo banku:

EIROPAS SĒRIJA

Eiropas Centrālā banka
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tālr.: +49 69 1344 7455 / Fakss: +49 69 1344 7401
E-pasts: info@ecb.europa.eu
www.jaunas-eiro-banknotes.eu
www.euro.ecb.europa.eu
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