SERIJA EVROPA: ZAŠČITNI ELEMENTI

Lahko jih je preveriti, a težko ponarediti
Novi bankovci za 5 € in 10 € imajo izboljšane zaščitne elemente, zato so še bolj odporni proti ponarejanju. Enako kot bankovce prve serije jih je mogoče enostavno preveriti.
Opraviti morate le tri korake v metodi »otip-pogled-nagib«.
1

OTIP

Otip papirja – Bankovec je čvrst in šelesteč.
Reliefni tisk – Otipajte kratke rahlo izbočene črtice ob levem in desnem robu bankovca. Nekoliko izbočene so tudi glavna podoba, črke in velika številka vrednosti.
2

POGLED

Portretni vodni znak – Bankovec poglejte proti svetlobi. Vidni postanejo portret Evrope, številka vrednosti in okno.
Če bankovec položite na temno podlago, svetli deli postanejo temnejši.
Varnostna nit – Bankovec poglejte proti svetlobi. Varnostna nit postane vidna kot temna črta.
3

NAGIB

Smaragdno zelena številka – Bankovec nagibajte naprej in nazaj. Svetlobni val potuje navzgor in navzdol po številki, ki poleg tega spreminja barvo iz
smaragdno zelene v temno modro.
Večdelni hologram – Bankovec nagibajte naprej in nazaj. Na srebrnem traku postanejo vidni portret Evrope, okno in številka vrednosti.
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NOVI OBRAZ EURA
Novi bankovec za 10 €
3

Novi bankovec za 10 € bo v obtoku od 23. septembra 2014

www.novi-eurski-bankovci.eu
www.euro.ecb.europa.eu

€

SERIJA EVROPA: OZADJE

Plačilno sredstvo vredno zaupanja

»Obraz« novih eurobankovcev

Eurobankovci so od uvedbe v letu 2002 postali
plačilno sredstvo, ki uživa veliko zaupanje po vsem
svetu. Da bi ohranili to zaupanje, serija Evropa izkorišča
najsodobnejšo tehnologijo na področju izdelave
bankovcev.

Mario Draghi
predsednik, Evropska centralna banka

Postopna uvedba druge serije
Uvedba bankovcev serije Evropa bo trajala več let. Novi bankovec za 5 € je tako v
obtok prišel leta 2013, novi bankovec za 10 € pa mu bo sledil 23. septembra 2014.
Bankovci prve serije bodo nekaj časa 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

PRVA SERIJA

SERIJA EVROPA
Sprednja stran

Portreti se na bankovcih po vsem svetu uporabljajo že od nekdaj in raziskave kažejo,
da ljudje intuitivno prepoznavamo obraze. Eurosistem se je zato odločil, da bo v
vodni znak in na hologram nove serije vključil portret Evrope. Evropa je oseba iz
grške mitologije. Potret je povzet po upodobitvi na več kot 2000 let stari vazi, ki so jo
našli v južni Italiji, hranijo pa jo v muzeju Louvre v Parizu. Izbran je bil zato, ker zbudi
jasno povezavo z evropsko celino, hkrati pa bankovcem daje človeško noto.

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

Če želite izvedeti več o bankovcih in kovancih eura, se obrnite na centralno banko v svoji
državi ali na:
Hrbtna stran
Sprednja stran

Evropska centralna banka
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Germany

Hrbtna stran

Tel.: +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401
E-mail: info@ecb.europa.eu
www.novi-eurski-bankovci.eu
www.euro.ecb.europa.eu

