
Българска народна банка 
Тел.: (+3592) 91459  
press_office@bnbank.org

Sveriges Riksbank 
Tfn: +46 8 787 00 00
registratorn@riksbank.se

Magyar Nemzeti Bank
Tel.: (+36 1) 428-2751
info@mnb.hu

Danmarks Nationalbank 
Tlf.: 33 63 63 63 
nationalbanken@nationalbanken.dk

Česká národní banka 
tel.: +420 224 411 111 
podatelna@cnb.cz

Banca Naţională a României 
Telefon: 021 313 04 10 
Info@bnr.ro

Narodowy Bank Polski 
tel. centrala: +48 22 185 10 00
listy@nbp.pl

Hrvatska narodna banka  
Tel.: +385 1 45 64 576 
info@hnb.hr 

Bank of England 
Phone +44 (0)20 7601 4878 
enquiries@bankofengland.co.uk

European Central Bank 
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany  
Tel.: +49 69 1344 7455  
Fax: +49 69 1344 7401  
Email: info@ecb.europa.eu

Banque Nationale de Belgique /Nationale Bank van België   
Tél. / Tel. : +32 2 221 2578 
laurent.denys@nbb.be

Deutsche Bundesbank 
Tel.: +49 69 9566 3512
info@bundesbank.de

Eesti Pank  
Tel: +372 668 0719
info@eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann /Central Bank of Ireland  
Phone:  +353 1 219 8858 
euroseries2@centralbank.ie

Bank of Greece/Τράπεζα της Ελλάδος 
Tηλ.: +30 210 320 3447 
press@bankofgreece.gr

Banco de España  
Tel.: +34 91 338 5999 
emisionycaja@bde.es

Banque de France   
Phone : 33 1 42 92 94 92 
euro-formation@banque-france.fr

Banca d’Italia  
Tel: +39 06 47924878 
eurosecondaserie@bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus/Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
Τηλ.: +357 22714503, +357 22714463 
pressoffice@centralbank.cy

Latvijas Banka 
Tālr.: +371 67022300
info@bank.lv

Lietuvos bankas 
Tel. +370 5 268 00 71 
info@lb.lt

Banque centrale du Luxembourg 
Tél. : +352 4774 4561 
euro2@bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta    
Tel: +356 2550 3104/5
publicrelations@centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank  
Tel.: +31 (0)800 020 1068 (gratis) 
info@dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank
Tel: +43 1 404 20 6900 
christian.gutlederer@oenb.at

Banco de Portugal  
Tel.: +351 213 215 358 
press@bportugal.pt

Banka Slovenije  
Tel.: +386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
pr@bsi.si

Národná banka Slovenska  
Tel.: +421 2 5787 2143 
info@nbs.sk

Suomen Pankki / Finlands Bank 
Puhelin / Telefon: +358 10 831 2626 
info@bof.fi
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GÅ PÅ OPDAGELSE  
I DEN NYE 50-EUROSEDDEL

www.nye-eurosedler.eu
www.euro.ecb.europa.eu

INDLEDNINGEUROPA-SERIEN

Hvorfor er det nødvendigt at indføre nye sedler?

EUROPA-SERIEN: NØDVENDIGE FORBEREDELSER

Er maskiner og udstyr parat til den nye 50-euroseddel?

Det er nødvendigt at forbedre sedlernes sikkerhedselementer fra tid til anden, 
således at de bliver endnu sværere at forfalske. For alle sedler i Europa-serien 
gælder det, at deres udseende er blevet frisket op. Dette er også tilfældet for den 
nye 50-euroseddel, som både har et portrætvindue, der kan ses på begge sider af 
sedlen, og andre forbedrede sikkerhedselementer. Derfor er sedlen endnu sikrere, 
men fortsat let at tjekke.

Sedlerne i Europa-serien indføres over adskillige år. 5-, 10- og 20-eurosedlen er 
allerede sat i omløb, og 50-eurosedlen sættes i omløb 4. april 2017. De nye
100- og 200-eurosedler bliver indført ved udgangen af 2018. Den nye seddelserie 
kommer ikke til at indeholde en 500-euroseddel, fordi der har været udtrykt 
bekymring om, at den kunne være med til at fremme ulovlige aktiviteter.

Den nye 50-euroseddel vil ligesom de øvrige sedler i Europa-serien, der allerede 
er i omløb, cirkulere parallelt med sedlerne i den første euroseddelserie, som 
forbliver lovligt betalingsmiddel. Eurosedler vil altid bevare deres værdi og kan 
omveksles i en ubegrænset periode i de nationale centralbanker i Eurosystemet.

Den nye euroseddelserie indføres gradvist

Når man arbejder med kontanter, kan man en sjælden gang støde på en 
mistænkelig pengeseddel.
Hvis det sker,
 skal man ikke tage imod den,
 men bede om at få en anden seddel og tjekke den omhyggeligt.

Har man taget imod en pengeseddel, som man mistænker for at være falsk, skal 
man ikke give den videre til andre, for det er en strafbar handling. Man skal give 
sedlen til politiet, banken eller den nationale centralbank. Hvis den er ægte, får 
man pengene tilbage.

Få flere oplysninger her: www.nye eurosedler.eu/Eurosedler/MISTÆNKELIGE 
EUROSEDLER. Det er også muligt at kontakte den nationale centralbank eller gå 
ind på dens websted. Yderligere oplysninger findes også her i brochuren.

Mistænkelige sedler

Detailhandlende og personer, der regelmæssigt anvender maskiner til 
seddelhåndtering og udstyr til ægthedskontrol, bør sikre, at maskiner og udstyr 
accepterer den nye 50-euroseddel, før den sættes i omløb i april 2017.

Spørg leverandøren af udstyret, om det kan opgraderes til at genkende den nye 
seddel. Det er også muligt at søge i fortegnelsen over de typer af maskiner og 
udstyr, som er blevet testet, på ECB’s websted:
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.da.html
Her vil det fremgå, om en bestemt type maskine eller udstyr allerede er blevet 
opgraderet til at acceptere den nye 50-euroseddel.

Husk, at eurosedlernes ægthed også kan tjekkes med “føl-se-vip”-metoden.

100 €
(under udarbejdelse)

200 €
(under udarbejdelse)

www.centralbankmalta.org

www.eestipank.ee

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.lb.lt

www.nbp.pl

www.nbs.sk

www.cnb.czwww.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.hnb.hr

www.oenb.at

www.bnr.ro

www.riksbank.se

www.mnb.hu

www.bnb.bg

www.nbb.be

www.banque-france.fr

www.nationalbanken.dk

www.bank.lv

www.bcl.lu

www.centralbank.ie

www.bof.fi

www.dnb.nl

www.bportugal.pt

www.bankofengland.co.uk www.bsi.si

http://www.nye eurosedler.eu/Eurosedler/MISTÆNKELIGE EUROSEDLER
http://www.nye eurosedler.eu/Eurosedler/MISTÆNKELIGE EUROSEDLER


Selve papiret lyser ikke op.

A  På forsiden kommer små fibre i papiret til syne. Hver fiber har tre forskellige 
farver. Stjernerne i EU-flaget, de små cirkler og nogle af de store stjerner lyser 
op i en gul farve. Flere andre områder på sedlen lyser også op i gult. 

B   Midt på sedlens bagside lyser en kvart cirkel op i en grøn farve. Det vandrette 
serienummer og en stribe kommer til syne i en rød farve.

Forside

C   På forsiden lyser stjernerne i EU-flaget og de små cirkler op i en gul farve.  
De store stjerner og andre områder på sedlen lyser op i en orange eller gul 
farve. Et stort €-tegn midt på sedlen bliver også synligt.

I UVC-lys

Bagside

Forside

C

B 

A

Hvad er nyt? Vindue med portræt i hologrammet
I vinduet øverst i hologrammet ses et portræt  
af Europa. Når sedlen vippes, ses også  
regnbuefarvede linjer omkring det tal, der  
angiver værdien. På bagsiden kommer  
regnbuefarvede tal, der angiver sedlens  
værdi, til syne i vinduet.

I infrarødt lys

På forsiden ses det smaragdgrønne tal, en del af det store tal, der angiver 
sedlens værdi, højre side af hovedmotivet og den sølvfarvede stribe. På bagsiden 
ses – ud over vinduet – kun tallet, der angiver sedlens værdi, og det vandrette 
serienummer.

Forside

Bagside

Forside Forside

Motiverne på de nye eurosedler er de samme "tidsaldre og stilarter” som på den første serie, og der er anvendt de samme dominerende farver på sedlerne. De er dog ændret lidt 
af hensyn til de forbedrede sikkerhedselementer. Det gør det let at skelne dem fra den første serie. En uafhængig seddeldesigner fra Berlin, Reinhold Gerstetter, fik til opgave at 
opdatere sedlernes design. Nu tager sedlernes motiv også højde for de lande, der er blevet medlem af EU efter 2002. For eksempel viser europakortet Malta og Cypern, “euro” er 
ud over latinske og græske bogstaver også skrevet med kyrilliske bogstaver, og forkortelsen ECB ses i ti – i stedet for fem – sproglige varianter.

50-EUROSEDLEN I EUROPA-SERIEN

HVAD ER NYT?

Forside

Forside

Bagside

Bagside

50-EUROSEDLEN I DEN FØRSTE SERIE

Føl på sedlen – Papiret skal knitre og føles fast.  
Relieftryk – Hovedmotivet, bogstaverne og det store tal, som angiver sedlens værdi, føles tykkere.

Vandmærke – Hold sedlen op mod lyset. Et gråtonet billede, der viser sedlens værdi, og hovedmotivet kommer til syne.

Hologram –  Vip sedlen. På den sølvfarvede stribe til højre ses tallet, der angiver sedlens værdi, og €-tegnet.

Hvad er nyt?
Langs den venstre og højre kant er der en række korte streger i relieftryk.

Hvad er nyt? Vandmærke med portræt
Et portræt af Europa kommer til syne.

Hvad er nyt? Vindue med portræt i hologrammet
Når sedlen holdes op mod lyset, bliver vinduet  
øverst i hologrammet gennemsigtigt, og et portræt  
af Europa kommer til syne. Portrættet kan ses på  
begge sider af sedlen. 

Hvad er nyt? Smaragdgrønt tal
Det skinnende tal viser en lyseffekt, 
som bevæger sig op og ned på  
tallet, der også ændrer farve fra 
smaragdgrøn til dyb blå.

 1  FØL

 3  VIP

 2  SE

Forside

Bagside

DEN NYE 50-EUROSEDDELS SIKKERHEDSELEMENTER EUROPA-SERIEN: TJEK MED HJÆLPEMIDLER50-EUROSEDLERNE

Mikroskrift på den nye 50-euroseddelDen nye 50-euroseddel i UV-lys Lette at tjekkeHvilken forskel er der på dem?

Visse steder på sedlen er der trykt meget små bogstaver. Denne mikroskrift kan 
læses ved hjælp af et forstørrelsesglas. Bogstaverne skal fremstå tydeligt og ikke 
udviskede.


