TEINE SEERIA: TURVAELEMENDID

Lihtne kontrollida ja keeruline võltsida
Tõhustatud turvaelemendid muudavad uue 5-eurose ja uue 10-eurose pangatähe veelgi võltsimiskindlamaks. Ka teise seeria europangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida.
Piisab, kui pangatähte katsuda, vaadata ja kallutada.
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 akna kujutis.
Kui asetada pangatäht tumedale pinnale, muutuvad vesimärgi heledamad osad tumedamaks.
Turvaniit – Pangatähte vastu valgust vaadates on turvaniit nähtav tumeda ribana.
3

KALLUTA

Smaragdroheline number – Pangatähte kallutades on smaragdrohelisel numbril näha üles ja alla liikuv valgusefekt.
Lisaks muutub nimiväärtuse trükivärv smaragdrohelisest tumesiniseks.
Portreehologramm – Pangatähte kallutades on hõbedasel ribal näha Europe portree, pangatähe nimiväärtus ja akna kujutis.
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UUS EURO
Tutvu uue 10-eurose pangatähega
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Uus 10-eurone pangatäht ringluses alates 23. septembrist 2014

www.uus-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

€

TEINE SEERIA: TAUSTTEAVE

Usaldusväärne maksevahend

Uute europangatähtede tunnusjoon

Alates euro kasutuselevõtust 2002. aastal on
europangatähed muutunud maailmas üheks
usaldusväärsemaks maksevahendiks.
Usalduse säilitamiseks kasutatakse teise seeria
europangatähtede tootmisel uusimat tehnoloogiat.

Mario Draghi
Euroopa Keskpanga president

Portreesid on pangatähtede kujunduses kasutatud läbi aegade ning uuringud näitavad,
et kasutajad tunnevad need kergesti ära. Eurosüsteem otsustas kasutada uue seeria
pangatähtede vesimärgil ja hologrammil Kreeka mütoloogiast tuntud Europe portreed.
Portree on pärit Pariisis Louvre’i muuseumis asuvalt rohkem kui 2000 aasta vanuselt
vaasilt, mis leiti Lõuna-Itaaliast. Teema valiku ajendiks oli Europe motiivi selge seos
Euroopa mandriga ning lisaks annab see pangatähtedele inimliku mõõtme.

www.nbb.be

www.bundesbank.de

www.eestipank.ee

www.centralbank.ie

www.bankofgreece.gr

www.bde.es

www.banque-france.fr

www.bancaditalia.it

www.centralbank.gov.cy

www.bank.lv

www.bcl.lu

www.centralbankmalta.org

www.dnb.nl

www.oenb.at

www.bportugal.pt

www.nbs.sk

www.bsi.si

www.bof.fi

Uue seeria järkjärguline kasutuselevõtt
Teise seeria pangatähed lastakse ringlusse mitme aasta jooksul. Esimesena võeti 2013.
aastal kasutusele 5-eurone pangatäht, sellele järgneb uus 10-eurone 23. septembril 2014.
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.
Täpsemat teavet saab veebilehelt
www.uus-euro.eu
ESIMENE SEERIA

UUED EUROPANGATÄHED
Esikülg

Täpsemat teavet europangatähtede ja -müntide kohta saab Eesti Pangast või Euroopa
Keskpangast.
Tagakülg
Esikülg

Euroopa Keskpank
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Saksamaa

Tagakülg

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

