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par euro banknošu pretviltošanas
elementiem
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IEVADS

Vai pazīstat euro banknošu
pretviltošanas elementus? Šeit
atradīsiet īsu pārskatu par katras
euro banknotes – no 5 euro līdz
500 euro – svarīgākajiem pretviltošanas elementiem.
Pārbaudot banknoti, jums tikai jāatšķir attiecīgā lappuse.
Lielākā daļa, bet ne visi, pretviltošanas elementi vienādi visu
septiņu nominālvērtību banknotēm. Atšķirības aprakstītas
18. un 19. lappusē.
23. lappusē atradīsiet noderīgus padomus, kā rīkoties, ja kāds
mēģina norēķināties ar aizdomīgu banknoti.
Atcerieties! Vienmēr pārbaudiet vairākus pretviltošanas
elementus. Ja rodas šaubas par banknotes īstumu, salīdziniet
to ar banknoti, par kuras īstumu esat pārliecināti.

Papildu informāciju par euro banknotēm un monētām
var iegūt Eiropas Centrālajā bankā vai jūsu valsts
nacionālajā centrālajā bankā. Kontaktinformācija
atrodama šā pārskata 20. un 21. lappusē.
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BANKNOTES PĀRBAUDE AR TAUSTI
Banknošu papīra sastāvā ir tīra kokvilna. Tam jābūt stingram
(nevis mīkstam vai vaskotam).
RELJEFS IESPIEDUMS
Dobspiedes jeb reljefā iespieduma dēļ banknotes galvenajā attēlā
un dažās citās vietās banknotes aversā sataustāmas zīmes.

PRETVILTOŠANAS ELEMENTI
Euro banknotēs iestrādāti vairāki augsto tehnoloģiju pretviltošanas
elementi. Vienmēr pārbaudiet vairākus elementus. Ja rodas šaubas par
banknotes īstumu, salīdziniet to ar banknoti, par kuras īstumu esat
pārliecināti.

€5
Antīkā arhitektūra
120 mm x 62 mm, krāsa – pelēka

ŪDENSZĪME
Ūdenszīmi
izgatavo, mainot
papīra biezumu.
Tā redzama, ja
banknoti aplūko
pret gaismu. Pāreja
no gaišajām uz
tumšajām daļām
attēlā, kurā
redzams galvenais
motīvs, ir
pakāpeniska.
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Noliekot banknoti
uz tumšas virsmas,
gaišās daļas kļūst
tumšākas. Šis efekts
viegli saskatāms
ūdenszīmē, kas
attēlo banknotes
nominālvērtību.

PRETVILTOŠANAS JOSLA
Pretviltošanas
josla iestrādāta
banknotes papīrā.
Turot banknoti
pret gaismu, šī
josla kļūst redzama
tumšas līnijas veidā.
Uz joslas sīkiem
burtiem salasāms
vārds "EURO"
un banknotes
nominālvērtības
skaitlis (5).

HOLOGRAMMAS JOSLA
Pavēršot banknoti slīpā leņķī,
hologrammas attēlā pārmaiņus
redzams banknotes nominālvērtības
skaitlis un euro simbols uz
daudzkrāsaina fona. Malās kļūst
redzams nominālvērtības uzraksts
sīkiem burtiem.

ZELTĪTA JOSLA
Pavēršot banknoti slīpā leņķī,
banknotes reversā redzama
zeltīta josla. Uz tās redzams
nominālvērtības skaitlis un euro
simbols.

ULTRAVIOLETO STARU GAISMĀ PĀRBAUDIET ŠĀDAS PAZĪMES
●	Papīrs nespīd.
● Papīrā iestrādātās šķiedras izskatās sarkanas, zilas un zaļas.
●	Banknotes aversā Eiropas Savienības karogs izskatās zaļš ar oranžām
zvaigznēm, ECB prezidenta paraksts kļūst zaļš, lielās zvaigznes un
mazie apļi banknotes centrā spīd.
●	Karte, tilts un nominālvērtības skaitlis banknotes reversā izskatās
dzelteni vai zaļi.
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BANKNOTES PĀRBAUDE AR TAUSTI
Banknošu papīra sastāvā ir tīra kokvilna. Tam jābūt stingram
(nevis mīkstam vai vaskotam).
RELJEFS IESPIEDUMS
Dobspiedes jeb reljefā iespieduma dēļ banknotes galvenajā attēlā
un dažās citās vietās banknotes aversā sataustāmas zīmes.

PRETVILTOŠANAS ELEMENTI
Euro banknotēs iestrādāti vairāki augsto tehnoloģiju pretviltošanas
elementi. Vienmēr pārbaudiet vairākus elementus. Ja rodas šaubas par
banknotes īstumu, salīdziniet to ar banknoti, par kuras īstumu esat
pārliecināti.

€10
Romānika
127 mm x 67 mm, krāsa – sarkana

ŪDENSZĪME
Ūdenszīmi
izgatavo, mainot
papīra biezumu.
Tā redzama, ja
banknoti aplūko
pret gaismu. Pāreja
no gaišajām uz
tumšajām daļām
attēlā, kurā
redzams galvenais
motīvs, ir
pakāpeniska.
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Noliekot banknoti
uz tumšas virsmas,
gaišās daļas kļūst
tumšākas. Šis efekts
viegli saskatāms
ūdenszīmē, kas
attēlo banknotes
nominālvērtību.

PRETVILTOŠANAS JOSLA
Pretviltošanas
josla iestrādāta
banknotes papīrā.
Turot banknoti
pret gaismu, šī
josla kļūst redzama
tumšas līnijas veidā.
Uz joslas sīkiem
burtiem salasāms
vārds "EURO"
un banknotes
nominālvērtības
skaitlis (10).

HOLOGRAMMAS JOSLA
Pavēršot banknoti slīpā leņķī,
hologrammas attēlā pārmaiņus
redzams banknotes nominālvērtības
skaitlis un euro simbols uz
daudzkrāsaina fona. Malās kļūst
redzams nominālvērtības uzraksts
sīkiem burtiem.

ZELTĪTA JOSLA
Pavēršot banknoti slīpā leņķī,
banknotes reversā redzama
zeltīta josla. Uz tās redzams
nominālvērtības skaitlis un euro
simbols.

ULTRAVIOLETO STARU GAISMĀ PĀRBAUDIET ŠĀDAS PAZĪMES
●	Papīrs nespīd.
● Papīrā iestrādātās šķiedras izskatās sarkanas, zilas un zaļas.
●	Banknotes aversā Eiropas Savienības karogs izskatās zaļš ar oranžām
zvaigznēm, ECB prezidenta paraksts kļūst zaļš, lielās zvaigznes un
mazie apļi banknotes centrā spīd.
●	Karte, tilts un nominālvērtības skaitlis banknotes reversā izskatās
dzelteni vai zaļi.
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BANKNOTES PĀRBAUDE AR TAUSTI
Banknošu papīra sastāvā ir tīra kokvilna. Tam jābūt stingram
(nevis mīkstam vai vaskotam).
RELJEFS IESPIEDUMS
Dobspiedes jeb reljefā iespieduma dēļ banknotes galvenajā attēlā
un dažās citās vietās banknotes aversā sataustāmas zīmes.

PRETVILTOŠANAS ELEMENTI
Euro banknotēs iestrādāti vairāki augsto tehnoloģiju pretviltošanas
elementi. Vienmēr pārbaudiet vairākus elementus. Ja rodas šaubas par
banknotes īstumu, salīdziniet to ar banknoti, par kuras īstumu esat
pārliecināti.

€20
Gotika
133 mm x 72 mm, krāsa – zila

ŪDENSZĪME
Ūdenszīmi
izgatavo, mainot
papīra biezumu.
Tā redzama, ja
banknoti aplūko
pret gaismu. Pāreja
no gaišajām uz
tumšajām daļām
attēlā, kurā
redzams galvenais
motīvs, ir
pakāpeniska.
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Noliekot banknoti
uz tumšas virsmas,
gaišās daļas kļūst
tumšākas. Šis efekts
viegli saskatāms
ūdenszīmē, kas
attēlo banknotes
nominālvērtību.

PRETVILTOŠANAS JOSLA
Pretviltošanas
josla iestrādāta
banknotes papīrā.
Turot banknoti
pret gaismu, šī
josla kļūst redzama
tumšas līnijas veidā.
Uz joslas sīkiem
burtiem salasāms
vārds "EURO"
un banknotes
nominālvērtības
skaitlis (20).

HOLOGRAMMAS JOSLA
Pavēršot banknoti slīpā leņķī,
hologrammas attēlā pārmaiņus
redzams banknotes nominālvērtības
skaitlis un euro simbols uz
daudzkrāsaina fona. Malās kļūst
redzams nominālvērtības uzraksts
sīkiem burtiem.

ZELTĪTA JOSLA
Pavēršot banknoti slīpā leņķī,
banknotes reversā redzama
zeltīta josla. Uz tās redzams
nominālvērtības skaitlis un euro
simbols.

ULTRAVIOLETO STARU GAISMĀ PĀRBAUDIET ŠĀDAS PAZĪMES
●	Papīrs nespīd.
● Papīrā iestrādātās šķiedras izskatās sarkanas, zilas un zaļas.
●	Banknotes aversā Eiropas Savienības karogs izskatās zaļš ar oranžām
zvaigznēm, ECB prezidenta paraksts kļūst zaļš, lielās zvaigznes un
mazie apļi banknotes centrā spīd.
●	Karte, tilts un nominālvērtības skaitlis banknotes reversā izskatās
dzelteni vai zaļi.
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BANKNOTES PĀRBAUDE AR TAUSTI
Banknošu papīra sastāvā ir tīra kokvilna. Tam jābūt stingram
(nevis mīkstam vai vaskotam).
RELJEFS IESPIEDUMS
Dobspiedes jeb reljefā iespieduma dēļ banknotes galvenajā attēlā
un dažās citās vietās banknotes aversā sataustāmas zīmes.

PRETVILTOŠANAS ELEMENTI
Euro banknotēs iestrādāti vairāki augsto tehnoloģiju pretviltošanas
elementi. Vienmēr pārbaudiet vairākus elementus. Ja rodas šaubas par
banknotes īstumu, salīdziniet to ar banknoti, par kuras īstumu esat
pārliecināti.

€50
Renesanse
140 mm x 77 mm, krāsa – oranža

ŪDENSZĪME
Ūdenszīmi
izgatavo, mainot
papīra biezumu.
Tā redzama, ja
banknoti aplūko
pret gaismu. Pāreja
no gaišajām uz
tumšajām daļām
attēlā, kurā
redzams galvenais
motīvs, ir
pakāpeniska.
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Noliekot banknoti
uz tumšas virsmas,
gaišās daļas kļūst
tumšākas. Šis efekts
viegli saskatāms
ūdenszīmē, kas
attēlo banknotes
nominālvērtību.

PRETVILTOŠANAS JOSLA
Pretviltošanas
josla iestrādāta
banknotes papīrā.
Turot banknoti
pret gaismu, šī
josla kļūst redzama
tumšas līnijas veidā.
Uz joslas sīkiem
burtiem salasāms
vārds "EURO"
un banknotes
nominālvērtības
skaitlis (50).

HOLOGRAMMAS LAUKUMS
Pavēršot banknoti slīpā leņķī,
hologrammas attēlā pārmaiņus
redzams banknotes nominālvērtības
skaitlis un logs vai durvju aile. Fonā
redzami daudzkrāsaini koncentriski
sīku burtu apļi virzienā no laukuma
centra uz malām.

KRĀSU MAIŅAS
EFEKTS
Apskatiet banknoti slīpā
leņķī. Banknotes reversā
viens nominālvērtības
skaitlis maina krāsu no
violetas uz olīvzaļu vai
brūnu.

ULTRAVIOLETO STARU GAISMĀ PĀRBAUDIET ŠĀDAS PAZĪMES
●	Papīrs nespīd.
● Papīrā iestrādātās šķiedras izskatās sarkanas, zilas un zaļas.
●	Banknotes aversā Eiropas Savienības karogs izskatās zaļš ar oranžām
zvaigznēm, ECB prezidenta paraksts kļūst zaļš, lielās zvaigznes un
mazie apļi banknotes centrā spīd.
●	Karte, tilts un nominālvērtības skaitlis banknotes reversā izskatās
dzelteni vai zaļi.
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BANKNOTES PĀRBAUDE AR TAUSTI
Banknošu papīra sastāvā ir tīra kokvilna. Tam jābūt stingram
(nevis mīkstam vai vaskotam).
RELJEFS IESPIEDUMS
Dobspiedes jeb reljefā iespieduma dēļ banknotes galvenajā attēlā
un dažās citās vietās banknotes aversā sataustāmas zīmes.

PRETVILTOŠANAS ELEMENTI
Euro banknotēs iestrādāti vairāki augsto tehnoloģiju pretviltošanas
elementi. Vienmēr pārbaudiet vairākus elementus. Ja rodas šaubas par
banknotes īstumu, salīdziniet to ar banknoti, par kuras īstumu esat
pārliecināti.

€100
Baroks un rokoko
147 mm x 82 mm, krāsa – zaļa

ŪDENSZĪME
Ūdenszīmi
izgatavo, mainot
papīra biezumu.
Tā redzama, ja
banknoti aplūko
pret gaismu. Pāreja
no gaišajām uz
tumšajām daļām
attēlā, kurā
redzams galvenais
motīvs, ir
pakāpeniska.
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Noliekot banknoti
uz tumšas virsmas,
gaišās daļas kļūst
tumšākas. Šis efekts
viegli saskatāms
ūdenszīmē, kas
attēlo banknotes
nominālvērtību.

PRETVILTOŠANAS JOSLA
Pretviltošanas
josla iestrādāta
banknotes papīrā.
Turot banknoti
pret gaismu, šī
josla kļūst redzama
tumšas līnijas veidā.
Uz joslas sīkiem
burtiem salasāms
vārds "EURO"
un banknotes
nominālvērtības
skaitlis (100).

HOLOGRAMMAS LAUKUMS
Pavēršot banknoti slīpā leņķī,
hologrammas attēlā pārmaiņus
redzams banknotes nominālvērtības
skaitlis un logs vai durvju aile. Fonā
redzami daudzkrāsaini koncentriski
sīku burtu apļi virzienā no laukuma
centra uz malām.

KRĀSU MAIŅAS
EFEKTS
Apskatiet banknoti slīpā
leņķī. Banknotes reversā
viens nominālvērtības
skaitlis maina krāsu no
violetas uz olīvzaļu vai
brūnu.

ULTRAVIOLETO STARU GAISMĀ PĀRBAUDIET ŠĀDAS PAZĪMES
●	Papīrs nespīd.
● Papīrā iestrādātās šķiedras izskatās sarkanas, zilas un zaļas.
●	Banknotes aversā Eiropas Savienības karogs izskatās zaļš ar oranžām
zvaigznēm, ECB prezidenta paraksts kļūst zaļš, lielās zvaigznes un
mazie apļi banknotes centrā spīd.
●	Karte, tilts un nominālvērtības skaitlis banknotes reversā izskatās
dzelteni vai zaļi.
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BANKNOTES PĀRBAUDE AR TAUSTI
Banknošu papīra sastāvā ir tīra kokvilna. Tam jābūt stingram
(nevis mīkstam vai vaskotam).
RELJEFS IESPIEDUMS
Dobspiedes jeb reljefā iespieduma dēļ banknotes galvenajā attēlā
un dažās citās vietās banknotes aversā sataustāmas zīmes.

PRETVILTOŠANAS ELEMENTI
Euro banknotēs iestrādāti vairāki augsto tehnoloģiju pretviltošanas
elementi. Vienmēr pārbaudiet vairākus elementus. Ja rodas šaubas par
banknotes īstumu, salīdziniet to ar banknoti, par kuras īstumu esat
pārliecināti.

€200
Dzelzs un stikla arhitektūra
153 mm x 82 mm,
krāsa – dzeltenbrūna

ŪDENSZĪME
Ūdenszīmi
izgatavo, mainot
papīra biezumu.
Tā redzama, ja
banknoti aplūko
pret gaismu. Pāreja
no gaišajām uz
tumšajām daļām
attēlā, kurā
redzams galvenais
motīvs, ir
pakāpeniska.
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Noliekot banknoti
uz tumšas virsmas,
gaišās daļas kļūst
tumšākas. Šis efekts
viegli saskatāms
ūdenszīmē, kas
attēlo banknotes
nominālvērtību.

PRETVILTOŠANAS JOSLA
Pretviltošanas
josla iestrādāta
banknotes papīrā.
Turot banknoti
pret gaismu, šī
josla kļūst redzama
tumšas līnijas veidā.
Uz joslas sīkiem
burtiem salasāms
vārds "EURO"
un banknotes
nominālvērtības
skaitlis (200).

HOLOGRAMMAS LAUKUMS
Pavēršot banknoti slīpā leņķī,
hologrammas attēlā pārmaiņus
redzams banknotes nominālvērtības
skaitlis un logs vai durvju aile. Fonā
redzami daudzkrāsaini koncentriski
sīku burtu apļi virzienā no laukuma
centra uz malām.

KRĀSU MAIŅAS
EFEKTS
Apskatiet banknoti slīpā
leņķī. Banknotes reversā
viens nominālvērtības
skaitlis maina krāsu no
violetas uz olīvzaļu vai
brūnu.

ULTRAVIOLETO STARU GAISMĀ PĀRBAUDIET ŠĀDAS PAZĪMES
●	Papīrs nespīd.
● Papīrā iestrādātās šķiedras izskatās sarkanas, zilas un zaļas.
●	Banknotes aversā Eiropas Savienības karogs izskatās zaļš ar oranžām
zvaigznēm, ECB prezidenta paraksts kļūst zaļš, lielās zvaigznes un
mazie apļi banknotes centrā spīd.
●	Karte, tilts un nominālvērtības skaitlis banknotes reversā izskatās
dzelteni vai zaļi.
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BANKNOTES PĀRBAUDE AR TAUSTI
Banknošu papīra sastāvā ir tīra kokvilna. Tam jābūt stingram
(nevis mīkstam vai vaskotam).
RELJEFS IESPIEDUMS
Dobspiedes jeb reljefā iespieduma dēļ banknotes galvenajā attēlā
un dažās citās vietās banknotes aversā sataustāmas zīmes.

PRETVILTOŠANAS ELEMENTI
Euro banknotēs iestrādāti vairāki augsto tehnoloģiju pretviltošanas
elementi. Vienmēr pārbaudiet vairākus elementus. Ja rodas šaubas par
banknotes īstumu, salīdziniet to ar banknoti, par kuras īstumu esat
pārliecināti.

€500
Modernā 20. gs. arhitektūra
160 mm x 82 mm,
krāsa – violeta

ŪDENSZĪME
Ūdenszīmi
izgatavo, mainot
papīra biezumu.
Tā redzama, ja
banknoti aplūko
pret gaismu. Pāreja
no gaišajām uz
tumšajām daļām
attēlā, kurā
redzams galvenais
motīvs, ir
pakāpeniska.
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Noliekot banknoti
uz tumšas virsmas,
gaišās daļas kļūst
tumšākas. Šis efekts
viegli saskatāms
ūdenszīmē, kas
attēlo banknotes
nominālvērtību.

PRETVILTOŠANAS JOSLA
Pretviltošanas
josla iestrādāta
banknotes papīrā.
Turot banknoti
pret gaismu, šī
josla kļūst redzama
tumšas līnijas veidā.
Uz joslas sīkiem
burtiem salasāms
vārds "EURO"
un banknotes
nominālvērtības
skaitlis (500).

HOLOGRAMMAS LAUKUMS
Pavēršot banknoti slīpā leņķī,
hologrammas attēlā pārmaiņus
redzams banknotes nominālvērtības
skaitlis un logs vai durvju aile. Fonā
redzami daudzkrāsaini koncentriski
sīku burtu apļi virzienā no laukuma
centra uz malām.

KRĀSU MAIŅAS
EFEKTS
Apskatiet banknoti slīpā
leņķī. Banknotes reversā
viens nominālvērtības
skaitlis maina krāsu no
violetas uz olīvzaļu vai
brūnu.

ULTRAVIOLETO STARU GAISMĀ PĀRBAUDIET ŠĀDAS PAZĪMES
●	Papīrs nespīd.
● Papīrā iestrādātās šķiedras izskatās sarkanas, zilas un zaļas.
●	Banknotes aversā Eiropas Savienības karogs izskatās zaļš ar oranžām
zvaigznēm, ECB prezidenta paraksts kļūst zaļš, lielās zvaigznes un
mazie apļi banknotes centrā spīd.
●	Karte, tilts un nominālvērtības skaitlis banknotes reversā izskatās
dzelteni vai zaļi.
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BANKNOŠU AR NELIELU
NOMINĀLVĒRTĪBU UN LIELU
NOMINĀLVĒRTĪBU ATŠĶIRĪBAS
BANKNOTES AR NELIELU NOMINĀLVĒRTĪBU

BANKNOTES AR LIELU NOMINĀLVĒRTĪBU

5, 10 un 20 euro

50, 100, 200 un 500 euro

Aversā redzams hologrammas
laukums..
Aversā redzama hologrammas
josla..
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..bet reversā – krāsu maiņas efekts.

..bet reversā – zeltīta josla.

19

KONTAKTINFORMĀCIJA
EUropean central bank
info@ecb.europa.eu
www.euro.ecb.eu
Tel.: +49 69 1344 0

Central Bank &
Financial Services
Authority of Ireland
enquiries@centralbank.ie
www.centralbank.ie
Tel.: +353 1 2198000

Lietuvos bankas
info@lb.lt
www.lb.lt
Tel. +370 5 268 00 29

Banco de Portugal
cncontrafaccoes@bportugal.pt
www.bportugal.pt
Tel.: +351 263 856 514

Nationale Bank van België /
Banque Nationale de
Belgique
info@nbb.be
www.nbb.be
Tel./Tél.: +32 2 221 45 45

ΤρΑπεζα της ΕλλΑδος

Bank of Greece
secretariat@bankofgreece.gr
www.bankofgreece.gr
Tel.: +30 210 670 9510

Banque centrale du
Luxembourg
info@bcl.lu
www.bcl.lu
Tél.: +352 4774 1

Banca Naţională a României
razvan.dumitriu@bnro.ro
www.bnro.ro
Tel.: +40 21 307 01 51

Banco de España
emisionycaja@bde.es
www.bde.es
Tel.: +34 91 338 6332/6319

Magyar Nemzeti Bank
info@mnb.hu
www.mnb.hu
Tel.: +36 1 428 2600

Banka Slovenije
ncc-si@bsi.si
www.bsi.si
Tel.: +386 1 471 91 00

Česká národní banka
info@cnb.cz
www.cnb.cz
Tel.: +420 800 160 170,
+420 224 413 585

Banque de France
euro-formation
@banque-france.fr
www.banque-france.fr
Tél. : +33 1 42 92 42 92

Bank Ċentrali ta’ Malta /
Central Bank of Malta
CSU@centralbankmalta.com
www.centralbankmalta.com
Tel.: +356 2550 0000

Národná banka
Slovenska
webmaster@nbs.sk
www.nbs.sk
Tel.: +421 2 5787 2713

Danmarks Nationalbank
info@nationalbanken.dk
www.nationalbanken.dk
Tlf.: +45 33 63 70 00

Banca d’Italia
nccit@bancaditalia.it
www.bancaditalia.it
Tel. +39 06 4792 3782

De Nederlandsche Bank
info@dnb.nl
www.dnb.nl
Tel.: 0800-020 10 68
(gratis)

Suomen Pankki –
Finlands Bank
info@bof.fi
www.suomenpankki.fi
Puh/Tel.: +358 10 831 2626,
010 195 701

Deutsche Bundesbank
presse-information
@bundesbank.de
www.bundesbank.de
Tel.: +49 69 9566 3511

ΚεντριΚΗ ΤρΑπεζα
της ΚTπρου

Oesterreichische
Nationalbank
bargeld@oenb.at
www.oenb.at
Tel.: +43 1 404 20 6666

Sveriges Riksbank
info@riksbank.se
www.riksbank.se
Tel.: +46 8 787 0000

Eesti Pank
info@eestipank.ee
www.eestipank.info
Tel.: +372 66 80 719

Latvijas Banka
info@bank.lv
www.bank.lv
Tālr.: +371 670 22 300

Narodowy Bank Polski
nbp@nbp.pl
www.nbp.pl
Tel.: +48 22 653 10 00

Bank of England
enquiries@bankofengland.co.uk
www.bankofengland.co.uk
Tel.: +44 20 7601 4878

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Bulgarian National Bank
press_office@bnbank.org
www.bnb.bg
Tel.: +359 2 91459
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Central Bank of Cyprus
cbcinfo@centralbank.gov.cy
www.centralbank.gov.cy
Tel.: +357 22 71 41 00
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KĀ RĪKOTIES, SAŅEMOT
AIZDOMĪGU BANKNOTI

Vislabāk jau laikus uzzināt uzņēmuma politiku attiecībā uz
viltotām banknotēm. Bet šeit sniedzam dažus ieteikumus, kā
reaģēt brīdī, kad jums pasniedz aizdomīgu banknoti.
● Nesāciet strīdu ar klientu!
● Informējiet klientu, ka jums nepieciešama īsa konsultācija

●
●
●
●
●
●
●

ar vadītāju vai drošības speciālistu, bet, lai izvairītos no
pretenzijām, dariet to tā, lai banknote klientam visu laiku
būtu redzama!
Ar klientu ieteicams runāt vadītājam vai drošības
speciālistam.
Iegaumējiet klienta izskatu!
Ja iespējams, neatdodiet banknoti klientam!
Ja klients aizbrauc ar automobili, pierakstiet automobiļa
reģistrācijas numuru un marku!
Ziņojiet par notikušo policijai!
Nekavējoties nododiet aizdomīgo banknoti vadītājam vai
drošības speciālistam, kas to nodos policijai!
Nemēģiniet rīkoties varonīgi – pārliecinieties, ka visu laiku
atrodaties drošībā!

Tā kā viltotām banknotēm nav vērtības, esiet modri!
Banknotes nodošana tālāk, ja zināms vai radušās
aizdomas, ka tā ir viltota, ir krimināli sodāma.

Sīkāku informāciju par to, kā rīkoties, varat saņemt
valsts centrālajā bankā. Kontaktinformācija atrodama
šā pārskata 20. un 21. lappusē.
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