TEISE SEERIA 20-EURONE: TURVAELEMENDID

Lihtne kontrollida
Nagu esimese seeria europangatähti, saab ka teise seeria pangatähti lihtsasti kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.
1

KATSU

Pangatähe paber on katsudes tugev ja krabiseb.
Reljeeftrükk – Pangatähe vasakul ja paremal serval on tunda lühikesed reljeefsed jooned. Ka põhimotiivi, teksti ja nimiväärtuse trükivärv on tihedam.
2

VAATA

Portreevesimärk – Pangatähte vastu valgust vaadates ilmuvad nähtavale Europe portree, pangatähe nimiväärtus ja põhimotiiv.
Portreeaken hologrammil – Pangatähte vastu valgust vaadates ilmub hologrammi ülaosas paiknevasse läbipaistvasse aknasse Europe portree, mis on nähtav pangatähe
mõlemal küljel.
3

KALLUTA

Smaragdroheline number – Läikival nimiväärtusel on näha üles ja alla liikuv valgusefekt. Lisaks muutub nimiväärtuse trükivärv smaragdrohelisest tumesiniseks.
Hologramm – Hõbedasel ribal ilmuvad nähtavale pangatähe nimiväärtus, põhimotiiv ja euro sümbol (€).
Portreeaken hologrammil – Hologrammi ülaosas paiknevas aknas on näha Europe portree. Pangatähte kallutades on näha ka nimiväärtus ja seda ümbritsevad
vikerkaarevärvilised jooned. Pangatähe tagaküljel ilmuvad aknas nähtavale nimiväärtuse vikerkaarevärvilised kujutised.
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TEINE SEERIA: TAUSTTEAVE

Usaldusväärne maksevahend

Miks on vaja uusi pangatähti?

Alates euro kasutuselevõtust 2002. aastal on
europangatähed muutunud maailmas üheks
usaldusväärsemaks maksevahendiks ja saanud
Euroopa lõimumise jõuliseks sümboliks. Praegu
kasutab europangatähti 338 miljonit eurooplast
19 riigis. Meie kohus on hoida seda usaldust, muutes
europangatähed uusima tehnoloogia abil veelgi
turvalisemaks.

Selleks et pangatähti oleks raskem võltsida, on väga tähtis korrapäraselt ajakohastada
ja parandada nende turvaelemente. Teise seeria 20-eurosel pangatähel on kasutatud
uuenduslikku portreeakent, mis vastu valgust vaadates on nähtav pangatähe mõlemal
küljel.
Uutel europangatähtedel kasutatakse Kreeka mütoloogiast tuntud Europe portreed.
Europe järgi on oma nime saanud ka Euroopa. Portree on pärit Pariisis Louvre’i
muuseumis asuvalt rohkem kui 2000 aasta vanuselt vaasilt, mis leiti Lõuna-Itaaliast.

www.bundesbank.de
www.nbb.be

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

www.centralbank.ie

Mario Draghi
Euroopa Keskpanga president

www.bancaditalia.it

Uue seeria järkjärguline kasutuselevõtt
Teise seeria pangatähed lastakse ringlusse mitme aasta jooksul. Uus 5-eurone
pangatäht võeti kasutusele 2013. aastal, uus 10-eurone 2014. aastal ja uus 20-eurone
lastakse ringlusse 25. novembril 2015. Kuni edasiste korraldusteni jäävad uute
pangatähtede kõrval ringlusse ka esimese seeria pangatähed. Pärast seda, kui need
kaotavad kehtivuse seadusliku maksevahendina, saab esimese seeria europangatähti
eurosüsteemi keskpankades piiramata aja jooksul ümber vahetada.

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

www.bank.lv

www.bcl.lu
www.dnb.nl

www.centralbankmalta.org

Täpsemat teavet saab veebilehelt
www.uus-euro.eu

ESIMENE SEERIA

www.banque-france.fr

www.oenb.at
www.nbs.sk

UUED EUROPANGATÄHED

www.bportugal.pt

www.bsi.si
www.bof.fi

Täpsemat teavet europangatähtede ja müntide kohta saab Eesti Pangast või Euroopa
Keskpangast:
Euroopa Keskpank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Saksamaa

Tel.: +49 69 1344 7455 / Faks: +49 69 1344 7401
E-post: info@ecb.europa.eu
www.uus-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

