BANKOVKY 20 € ZE SÉRIE EUROPA: OCHRANNÉ PRVKY

Snadná kontrola
Stejně jako u první série eurobankovek lze i sérii Europa snadno zkontrolovat HMATEM, NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU a NAKLONĚNÍM.
1

KONTROLA HMATEM

Vlastnosti papíru – zkontrolujte hmatem papír bankovky. Na omak by měl být pevný a tuhý.
Plastický tisk – při levém a pravém okraji bankovky je hmatatelná řada krátkých plastických čar.Také nános barvy na hlavním motivu, nápisech a na velkém hodnotovém
čísle je na pohmat silnější.
2

KONTROLA NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU

Vodoznak s podobiznou – nastavte bankovku proti světlu. Zobrazí se podobizna Európy, hodnotové číslo bankovky a hlavní motiv.
Okno s podobiznou na hologramu – okno v horní části hologramu zprůhlední a z obou stran bankovky se v něm zobrazí podobizna Európy.
3

KONTROLA NAKLONĚNÍM

Smaragdově zelené číslo – lesklé číslo vytváří světelný efekt, který se pohybuje nahoru a dolů. Číslo také mění barvu ze smaragdově zelené na tmavě modrou.
Hologram – na stříbřitém proužku se zobrazí hodnotové číslo, hlavní motiv a symbol €.
Okno s podobiznou na hologramu – v okně v horní části hologramu se zobrazí podobizna Európy. Když bankovku nakloníte, v okně se kolem hodnotového čísla
zobrazí také duhově zbarvené proužky. Na zadní straně se v okně zobrazí duhově zbarvená hodnotová čísla.
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NOVÁ BANKOVKA 20 €

SÉRIE EUROPA: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Důvěryhodný platební prostředek

Proč nové bankovky?

Od svého zavedení v roce 2002 se eurobankovky staly
jedním z nejdůvěryhodnějších světových platebních
prostředků a jsou výrazným symbolem evropské
integrace. Dnes jsou měnou 19 zemí a 338 milionů
Evropanů; je naší povinností udržovat tuto důvěru
zaváděním nejnovější technologie výroby bankovek,
aby byly ještě více chráněny.
Mario Draghi
prezident Evropské centrální banky

Je velmi důležité, aby ochranné prvky bankovek byly pravidelně aktualizovány a
zdokonalovány – to ztěžuje jejich padělání. Součástí nové bankovky 20 € je inovativní
„okno s podobiznou“, které je při nastavení bankovky proti světlu viditelné z obou
jejích stran.
Podobizna na nové sérii zobrazuje Európu, postavu z řecké mytologie, podle níž je
pojmenován i náš světadíl. Zobrazení použité na bankovkách série Europa pochází
z více než dva tisíce let staré vázy, která byla původně nalezena v jižní Itálii a nyní je
vystavena v pařížském Louvru.

www.bundesbank.de
www.nbb.be

www.eestipank.ee
www.bankofgreece.gr
www.bde.es

www.centralbank.ie
www.bancaditalia.it

Postupné zavádění nové série

www.banque-france.fr

Bankovky série Europa se zavádí několik let. Nová bankovka 5 € vstoupila na scénu
v roce 2013, nová bankovka 10 € v roce 2014 a nová bankovka 20 € bude uvedena
do oběhu k 25. listopadu 2015. Bankovky z první série budou v oběhu společně
s novými až do odvolání. I když přestanou být zákonným platidlem, bude stále možné
je v neomezené lhůtě vyměnit v jakékoliv národní centrální bance Eurosystému.

www.centralbank.gov.cy
www.lb.lt

www.bank.lv

www.bcl.lu
www.dnb.nl

Další informace jsou k dispozici na adrese:
www.nove-eurobankovky-cs.eu

www.centralbankmalta.org

www.oenb.at
www.nbs.sk

PRVNÍ SÉRIE

SÉRIE EUROPA

www.bportugal.pt

www.bsi.si
www.bof.fi

Chcete-li se o eurobankovkách a mincích dozvědět více, obraťte se na svou národní
centrální banku nebo na ECB:
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tel.: +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401
E-mail: info@ecb.europa.eu
www.nove-eurobankovky-cs.eu
www.euro.ecb.europa.eu

