SERIJOS „EUROPA“ 20 EURŲ BANKNOTAS: APSAUGOS PRIEMONĖS

Paprasta patikrinti
Kaip ir pirmosios eurų banknotų serijos, serijos „Europa“ banknotus paprasta patikrinti taikant „apčiuopkite–pažvelkite–pakreipkite“ metodą.
1

APČIUOPKITE

Banknoto popierius – pačiupinėkite banknotą. Jis šiugžda ir yra standus.
Spausdinto paviršiaus nelygumai – palei banknoto kairįjį ir dešinįjį kraštus apčiuopkite iškilius brūkšnelius. Pagrindinio motyvo, raidžių ir didžiojo nominalo skaičiaus
dažų sluoksnis taip pat yra storesnis.
2

PAŽVELKITE

Vandens ženklas su portretu – pažvelkite į banknotą prieš šviesą. Išryškėja Europos portretas, banknoto nominalo skaičius ir pagrindinis motyvas.
Hologramoje langelis su portretu – pažvelgus į banknotą prieš šviesą hologramos viršutinėje dalyje esantis langelis tampa permatomas, jame išryškėja iš abiejų
banknoto pusių matomas Europos portretas.
3

PAKREIPKITE

Smaragdo spalvos skaičius – banknotą kreipiant blizga skaičiaus viršutinė arba apatinė dalis. Be to, skaičiaus spalva keičiasi iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną.
Holograma – ant sidabro spalvos juostelės matyti nominalo skaičius, pagrindinis motyvas ir simbolis „€“.
Hologramoje langelis su portretu – hologramos viršutinėje dalyje esančiame langelyje matomas Europos portretas. Banknotą kreipiant langelyje matyti ir vaivorykštės
spalvų linijos, juosiančios banknoto nominalo skaičių. Žiūrint į langelį iš banknoto antrosios pusės, jame matyti vaivorykštės spalvų banknoto nominalo skaičiai.
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SERIJA „EUROPA“: BENDRA INFORMACIJA

Patikima mokėjimo priemonė

Kodėl reikalingi nauji banknotai?

Eurų banknotai įvesti 2002 m. Nuo tada jie – viena iš
patikimiausių mokėjimo priemonių pasaulyje ir stiprus
Europos integracijos simbolis. Dabar eurais naudojasi
338 milijonai europiečių 19 šalių. Privalome išsaugoti šį
pasitikėjimą ir pasistengti, kad mūsų pinigai būtų dar
geriau apsaugoti, todėl naudojamės naujausia banknotų
technologija.
Mario Draghi
Europos Centrinio Banko Pirmininkas

Nuoseklus naujosios serijos išleidimas į apyvartą
Serijos „Europa“ banknotai apyvartoje pasirodys nuosekliai per keletą metų. Naujieji
5 eurų banknotai išleisti 2013 m., 10 eurų banknotai – 2014 m., o naujieji 20 eurų
banknotai apyvartoje pasirodys 2015 m. lapkričio 25 d. Pirmosios serijos banknotai
apyvartoje cirkuliuos kartu su naujaisiais banknotais iki tolesnio pranešimo. Net ir
tada, kai jie nustos būti teisėta mokėjimo priemone, juos bus galima pasikeisti neribotą
laiką bet kuriame Eurosistemos nacionaliniame centriniame banke.

Naujosios serijos banknotuose naudojamas Europos portretas. Europa – graikų
mitologijos personažas. Iš jos vardo kilęs ir mūsų žemyno pavadinimas. Serijos
„Europa“ banknotų apsaugos priemonėms buvo pasirinktas Europos portretas,
nupieštas ant vazos, kuri rasta Pietų Italijoje prieš daugiau kaip 2 000 metų. Dabar
ši vaza saugoma Luvro muziejuje Paryžiuje.

www.bundesbank.de
www.nbb.be

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

www.centralbank.ie
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

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje
www.nauji-euru-banknotai.eu

PIRMOJI SERIJA

Labai svarbu nuolat atnaujinti ir tobulinti banknotų apsaugos priemones, kad būtų dar
sunkiau padirbti banknotus. Naujuosiuose 20 eurų banknotuose panaudota naujoviška
apsaugos priemonė – langelis su portretu. Pakėlus banknotą prieš šviesą, jis matomas
iš abiejų banknoto pusių.

www.oenb.at
www.nbs.sk

SERIJA „EUROPA“

www.bportugal.pt

www.bsi.si
www.bof.fi

Jei norite sužinoti daugiau apie eurų banknotus ir monetas, kreipkitės į savo šalies centrinį
banką arba
Europos Centrinį Banką
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

Tel. +49 69 1344 7455  /  Faks. +49 69 1344 7401
El. paštas info@ecb.europa.eu
www.nauji-euru-banknotai.eu
www.euro.ecb.europa.eu

