SERIJOS „EUROPA“ APSAUGOS PRIEMONĖS

Lengva patikrinti, sudėtinga padirbti
Dėl patobulintų apsaugos priemonių naujuosius 5 ir 10 eurų banknotus dar sudėtingiau padirbti. Tačiau juos, kaip ir pirmosios serijos banknotus, lengva patikrinti.
Tiesiog pasinaudokite „apčiuopk, pažvelk ir pakreipk“ metodu.
1

APČIUOPK

Banknoto popierius – banknotas šiugžda ir yra standus.
Spausdinto paviršiaus nelygumai – palei banknoto kairįjį ir dešinįjį kraštus apčiuopkite iškilius brūkšnelius.
Pagrindinis atvaizdas, raidės ir didysis nominalo skaičius taip pat yra storesni.
2

PAŽVELK

Vandens ženklas su portretu – pažvelkite į banknotą prieš šviesą. Išryškėja Europos portretas, nominalo skaičius ir langas.
Banknotą padėjus ant tamsaus paviršiaus, šviesiosios jo dalys patamsėja.
Apsauginis siūlelis – pažvelkite į banknotą prieš šviesą. Apsauginis siūlelis atrodo kaip tamsi linija.
3

PAKREIPK

Smaragdo spalvos skaičius – pakreipkite banknotą. Smaragdo spalvos skaičius atspindi šviesą – blizga apatinė arba viršutinė jo dalis.
Skaičiaus spalva keičiasi iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną.
Holograma su portretu – pakreipkite banknotą. Ant sidabro spalvos juostelės matyti Europos portretas, langas ir nominalo skaičius.
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NAUJAS EURO VEIDAS
Susipažinkite su naujuoju 10 eurų banknotu
3

Naujieji 10 eurų banknotai apyvartoje nuo 2014 m. rugsėjo 23 d.

www.nauji-euru-banknotai.eu
www.euro.ecb.europa.eu

BENDRA INFORMACIJA APIE SERIJĄ „EUROPA“

Patikima mokėjimo priemonė

Naujųjų eurų banknotų „veidas“

Eurų banknotai įvesti 2002 m. Nuo tada jie tapo viena
iš patikimiausių mokėjimo priemonių pasaulyje. Šiam
pasitikėjimui išsaugoti, serija „Europa“ buvo kuriama
pasinaudojant naujausia banknotų technologija.

Mario Draghi
Europos Centrinio Banko Pirmininkas

Portretai ant banknotų tradiciškai naudojami visame pasaulyje. Moksliniai tyrimai
rodo, kad žmonės veidus atpažįsta intuityviai. Eurosistemoje nuspręsta naujosios
serijos eurų banknotų vandens ženklui ir hologramai naudoti Europos portretą.
Europa – graikų mitologijos karalaitė. Buvo pasirinktas jos portretas, nupieštas ant
Luvro muziejuje (Paryžiuje) saugomos vazos. Vaza rasta Pietų Italijoje, jai daugiau
kaip 2 000 metų. Šis portretas pasirinktas dėl aiškios asociacijos su Europos žemynu,
be to, jis suteikia banknotams sąsają su žmogumi.

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

Nuoseklus naujosios serijos išleidimas į apyvartą
Serijos „Europa“ banknotai apyvartoje pasirodys nuosekliai per keletą metų. Naujieji
5 eurų banknotai išleisti 2013 m., o naujieji 10 eurų banknotai apyvartoje pasirodys
2014 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios serijos banknotai apyvartoje cirkuliuos kartu su
naujaisiais banknotais iki tolesnio pranešimo. Net kai pirmosios serijos banknotai
nebebus teisėta mokėjimo priemonė, juos neribotą laiką bus galima pasikeisti bet
kuriame Eurosistemos nacionaliniame centriniame banke.
Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje
www.nauji-euru-banknotai.eu
PIRMOJI SERIJA

SERIJA „EUROPA“
Priekinė pusė

Jei norite sužinoti daugiau apie eurų banknotus ir monetas, kreipkitės į savo šalies
centrinį banką arba
Antroji pusė
Priekinė pusė

Europos Centrinį Banką
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

Antroji pusė

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

