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20 € IZ SERIJE EVROPA: ZAŠČITNI ELEMENTI

Lahko jih je preveriti

Enako kot pri prvi seriji je tudi bankovce iz serije Evropa mogoče enostavno preveriti z metodo »OTIP-POGLED-NAGIB«.

Otip papirja – Otipajte bankovec. Papir je čvrst in šelesteč.
Reliefni tisk – Otipajte kratke rahlo izbočene črtice ob levem in desnem robu bankovca. Nekoliko izbočeni so tudi arhitekturni motiv, črke in velika številka vrednosti.

Portretni vodni znak – Bankovec poglejte proti svetlobi.  Vidni postanejo portret Evrope, številka vrednosti in arhitekturni motiv.
Portretno okence na hologramu – Proti svetlobi postane okence na zgornjem delu holograma prozorno in pokaže se portret Evrope, ki je viden z obeh strani bankovca.

Smaragdno zelena številka – Na tej svetleči številki se pojavi svetlobni val, ki potuje navzgor in navzdol. Številka poleg tega spreminja barvo iz smaragdno  
zelene v temno modro.
Hologram – Na srebrnem traku postanejo vidni številka vrednosti, arhitekturni motiv in znak €.
Portretno okence na hologramu – Okence na zgornjem delu holograma prikazuje portret Evrope. Če bankovec nagibate, se na okencu pojavijo tudi mavrične krivulje,  
ki obkrožajo številko vrednosti. Na hrbtni strani bankovca se v okencu pojavijo številke vrednosti v mavričnih barvah.
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www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.bcl.lu

www.oenb.at

www.bsi.si

www.eestipank.ee

www.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.dnb.nl

www.lb.lt

www.nbs.sk

www.bof.fi

www.centralbankmalta.org

www.nbb.be

www.bportugal.pt

www.banque-france.fr

www.centralbank.ie

www.bank.lv

SERIJA EVROPA: OZADJE

Zakaj novi bankovci?
 
Zelo pomembno je, da se zaščitni elementi na bankovcih redno posodabljajo  
in izboljšujejo, tako da jih je težje ponarediti. Novi bankovec za 20 € ima za  
dodatno zaščito inovativno »portretno okence«, ki postane vidno z obeh  
strani, če bankovec pogledamo proti svetlobi.

Portret v novi seriji prikazuje Evropo, ki je lik iz grške mitologije, po kateri je  
evropska celina dobila ime. Upodobitev, ki je uporabljena na bankovcih serije  
Evropa, je vzeta z več kot 2000 let stare vaze, ki je bila odkrita v južni Italiji in  
je zdaj na ogled v pariškem muzeju Louvre.
 

PRVA SERIJA

Zanesljivo plačilno sredstvo  

Bankovci eura so od uvedbe v letu 2002 postali eno 
najbolj zaupanja vrednih plačilnih sredstev na svetu  
in močan simbol evropskega povezovanja. Danes z  
njimi v 19 državah plačuje 338 milijonov Evropejcev. 
Naša dolžnost je, da ohranjamo zaupanje vanje, zato  
z uporabo najsodobnejših tehnologij za izdelavo 
bankovcev skrbimo za to, da je naš denar še bolj  
varen. 

Postopna uvedba nove serije

Uvedba bankovcev serije Evropa bo trajala več let. Novi bankovec za 5 € je v obtok 
prišel leta 2013, bankovec za 10 € pa leta 2014. Novi dvajsetak se jima bo pridružil 
25. novembra 2015. Bankovci prve serije bodo do nadaljnjega v obtoku vzporedno  
z novimi bankovci.  Tudi potem ko ne bodo več zakonito plačilno sredstvo, jih bo 
mogoče še vedno neomejeno dolgo zamenjati v vseh nacionalnih centralnih bankah 
Eurosistema.

Več informacij je na voljo na naslovu:
www.novi-eurski-bankovci.eu

Mario Draghi
Predsednik, Evropska centralna banka

Če želite izvedeti več o bankovcih in kovancih eura, se obrnite na centralno banko v svoji 

državi ali na:

Evropska centralna banka

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt na Majni

Nemčija

Tel.: +49 69 1344 7455 /Faks: +49 69 1344 7401

E-pošta: info@ecb.europa.eu

www.novi-eurski-bankovci.eu

www.euro.ecb.europa.eu

SERIJA EVROPA


