SÉRIA EURÓPA: OCHRANNÉ PRVKY

Ľahko rozpoznateľné a odolné proti falšovaniu
Vďaka zdokonaleným ochranným prvkom sú nové bankovky 5 € a 10 € ešte odolnejšie proti falšovaniu. Podobne ako v prípade bankoviek prvej série sa ich pravosť
dá jednoducho overiť. Stačí ich skontrolovať hmatom, pohľadom a naklonením.
1

KONTROLA HMATOM

Kvalita papiera na dotyk: papier bankovky je pevný a pružný.
Vystupujúca tlač: na ľavom a pravom okraji bankovky nahmatáte sériu krátkych vystupujúcich čiarok. Hlavný motív, nápisy a veľké číslo nominálnej
hodnoty sú tiež vytlačené hrubšou vrstvou farby.
2

KONTROLA POHĽADOM

Vodoznak s portrétom: pozrite sa na bankovku proti svetlu. Vo vodoznaku vidieť portrét Európy, hodnotu bankovky a okno.
Keď bankovku položíte na tmavý povrch, svetlé časti vodoznaku stmavnú.
Ochranný prúžok: pozrite sa na bankovku proti svetlu. Ochranný prúžok vyzerá ako tmavá čiara.
3

KONTROLA NAKLONENÍM

Smaragdové číslo: nakloňte bankovku. Číslo vytvára svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor a nadol. Číslo zároveň mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú.
Hologram s portrétom: nakloňte bankovku. V striebristom prúžku vidieť portrét Európy, okno a hodnotu bankovky.
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NOVÁ TVÁR EURA
Zoznámte sa s novou bankovkou 10 €
3

Nová bankovka 10 € uvedená do obehu 23. septembra 2014

www.nove-eurobankovky.eu
www.euro.ecb.europa.eu

€

SÉRIA EURÓPA: ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dôveryhodný platobný prostriedok

„Tvár“ nových eurových bankoviek

Eurové bankovky sa od svojho zavedenia v roku
2002 stali jedným z najdôveryhodnejších platobných
prostriedkov na svete. V záujme zachovania tejto
dôvery boli v sérii Európa použité najnovšie
technológie výroby bankoviek.

Mario Draghi
prezident Európskej centrálnej banky

Na celom svete sú portréty tradičným motívom bankoviek a výskum ukazuje, že
ľudia tváre rozpoznávajú intuitívne. Eurosystém sa v novej sérii eurových bankoviek
rozhodol umiestniť do vodoznaku a do hologramu portrét Európy, postavy z gréckej
mytológie. Jej portrét bol prevzatý z viac ako dvetisíc rokov starej vázy nájdenej na
juhu Talianska, ktorá je vystavená v parížskom Louvri. Európa má jasnú spojitosť
s európskym kontinentom a jej portrét bankovkám zároveň dodáva ľudský rozmer.

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

Postupné zavádzanie novej série
Bankovky série Európa budú uvedené do obehu postupne v priebehu niekoľkých
rokov. Po novej bankovke 5 € vydanej v roku 2013 bude 23. septembra 2014
nasledovať nová bankovka 10 €. Bankovky prvej série budú v obehu súčasne
s bankovkami novej série až do odvolania. Aj potom, ako prestanú byť zákonným
platidlom, sa budú dať vymeniť vo všetkých národných centrálnych bankách
Eurosystému bez časového obmedzenia.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke:
www.nove-eurobankovky.eu
PRVÁ SÉRIA

SÉRIA EURÓPA
Lícna strana

Viac informácií o eurových bankovkách a minciach môžete získať od svojej národnej
centrálnej banky alebo ECB.
Rubová strana
Lícna strana

Európska centrálna banka
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Germany

Rubová strana

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