NOWE 50 EURO – ZABEZPIECZENIA

Łatwe do sprawdzenia
Podobnie jak w serii pierwszej, autentyczność banknotów euro z serii „Europa” można skontrolować za pomocą prostego testu – należy je sprawdzić
DOTYKIEM, POD ŚWIATŁO i POD KĄTEM.
1

SPRAWDŹ DOTYKIEM

Faktura papieru – W dotyku banknot jest sztywny i szeleszczący.
Wypukły nadruk – Przy lewym i prawym brzegu banknotu można wyczuć krótkie wypukłe kreski. Wyczuwalne są też: główny motyw, napisy i duże oznaczenie nominału.
2

SPRAWDŹ POD ŚWIATŁO

Znak wodny z portretem – Podczas oglądania banknotu pod światło pojawiają się: twarz Europy, oznaczenie nominału i główny motyw.
W hologramie okienko z portretem – Pod światło okienko w górnej części hologramu staje się przezroczyste i na obu stronach banknotu widać w nim twarz Europy.
3

SPRAWDŹ POD KĄTEM

Szmaragdowa liczba – Połyskliwe oznaczenie nominału daje efekt przesuwającego się pionowo światła, a jego kolor przechodzi ze szmaragdowej zieleni w ciemnoniebieski.
Hologram – Na srebrnym pasku widać nominał i główny motyw banknotu oraz symbol €.
W hologramie okienko z portretem – W okienku w górnej części hologramu ukazuje się twarz Europy. Pod kątem widać w nim także oznaczenie nominału otoczone
tęczowymi liniami. Na stronie odwrotnej w okienku pojawiają się tęczowe cyfry nominału.
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NOWY BANKNOT 50 EURO
www.nowe-banknoty-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

SERIA „EUROPA” – INFORMACJE OGÓLNE

Zabezpieczenia banknotów trzeba co jakiś czas modernizować dla ochrony
przed fałszowaniem. W serii „Europa” odświeżono też szatę graficzną wszystkich
nominałów. Przykładowo na nowych 50 euro znajduje się widoczne po obu
stronach okienko z portretem, a także kilka innych ulepszonych zabezpieczeń.
Dzięki temu banknoty trudniej jest podrobić, a sprawdzanie ich autentyczności
jest nadal bardzo proste.
Nowy banknot 50 euro wejdzie do obiegu 4 kwietnia 2017.

doi:10.2866/21607

Mario Draghi
Prezes Europejskiego Banku Centralnego

Stopniowe wprowadzanie nowej serii
Seria „Europa” jest wprowadzana stopniowo; proces ten potrwa jeszcze kilka lat.
W obiegu są już nowe banknoty 5, 10 i 20 euro, a 4 kwietnia 2017 pojawi się
50 euro. Wprowadzenie nowych 100 i 200 euro zaplanowano na koniec roku 2018.
Seria „Europa” nie obejmie nominału 500 euro ze względu na obawy, że banknoty te
mogą być wykorzystywane w działalności przestępczej.
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Nowe 50 euro, podobnie jak poprzednie nominały z serii „Europa”, będą w obiegu
równolegle z banknotami z serii pierwszej, które pozostaną prawnym środkiem
płatniczym. Banknoty euro nigdy nie stracą wartości i będzie je można bezterminowo
wymieniać na nowe w krajowych bankach centralnych należących do Eurosystemu.

www.bundesbank.de
© European Central Bank, 2016

Banknoty euro, wprowadzone w 2002 roku, stały się
symbolem integracji europejskiej i jednym
z najpewniejszych środków płatniczych na świecie.
Aby utrzymać zaufanie, jakim społeczeństwo darzy te
banknoty, stale doskonalimy ich zabezpieczenia, stosując
najnowsze osiągnięcia techniczne. Obecnie euro jest
walutą 338 milionów ludzi w 19 krajach Europy.

Po co nowe banknoty?

www.bank.lv

www.bcl.lu

www.dnb.nl
www.centralbankmalta.org

Szczegółowe informacje:
www.nowe-banknoty-euro.eu

QB-01-16-800-PL-N

Pewny środek płatniczy

www.oenb.at

www.nbs.sk
www.bsi.si

www.bportugal.pt

PIERWSZA SERIA

www.bof.fi

Więcej informacji o banknotach i monetach euro mogą dostarczyć krajowe banki centralne oraz:

SERIA „EUROPA”

Europejski Bank Centralny

Tel. +49 69 1344 7455 / faks +49 69 1344 7401

Sonnemannstrasse 20

E-mail: info@ecb.europa.eu

60314 Frankfurt nad Menem

www.nowe-banknoty-euro.eu

Niemcy

www.euro.ecb.europa.eu
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