
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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NAUJASIS  
50 EURŲ BANKNOTAS

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

ĮŽANGASERIJA „EUROPA“ 

Kodėl reikalingi nauji banknotai?

SERIJA „EUROPA“: PASIRENGIMAS

Ar jūsų įranga parengta naujiesiems 50 eurų banknotams?

Banknotų apsaugos priemones reikia vis patobulinti, kad padirbti banknotus  
būtų dar sunkiau. Be to, visi serijos „Europa“ banknotai bus atnaujinto dizaino.   
Tai pasakytina ir apie naująjį 50 eurų banknotą – jame, be kitų patobulintų apsaugos 
priemonių, panaudotas iš abiejų banknoto pusių matomas langelis su portretu.  
Su šiomis priemonėmis banknotas dar saugesnis, be to, jį paprasta patikrinti.

Serijos „Europa“ banknotai į apyvartą išleidžiami palaipsniui. Jau išleisti 5, 10 ir  
20 eurų banknotai, o 50 eurų banknotas apyvartoje pasirodys 2017 m. balandžio
4 d. Naujuosius 100 ir 200 eurų banknotus planuojama išleisti 2018 m. pabaigoje.  
Serijoje „Europa“ nebus 500 eurų banknotų, nes buvo susirūpinta, kad šio 
nominalo banknotai itin dažnai naudojami neteisėtoje veikloje.

Kaip ir kiti, jau išleisti, serijos „Europa“ banknotai, naujieji 50 eurų banknotai 
apyvartoje cirkuliuos kartu su pirmosios serijos banknotais. Pastarieji ir toliau bus 
teisėta mokėjimo priemonė. Eurų banknotai savo vertės niekada nepraras – juos 
bus galima neribotą laiką pasikeisti Eurosistemos nacionaliniuose centriniuose 
bankuose.

Nuoseklus naujosios serijos išleidimas į apyvartą

Jums, kaip specialistui, į rankas gali patekti ir įtartinas banknotas.
Jeigu taip atsitiktų,
 jo nepriimkite
 paprašykite kito banknoto ir jį atidžiai patikrinkite.

Jeigu paėmėte banknotą, kuris, jūsų manymu, yra įtartinas, neduokite jo niekam 
kitam, nes tai būtų laikoma nusikalstama veika. Perduokite tokį banknotą policijai, 
savo bankui arba centriniam bankui. Jeigu banknotas tikras, jį atgausite.

Daugiau informacijos rasite adresu www.nauji-euru-banknotai.eu/Eurų-
banknotai/ĮTARTINI-BANKNOTAI.  Taip pat galite kreiptis į savo šalies centrinį 
banką arba apsilankyti jo interneto svetainėje. Išsamesnės informacijos rasite 
šiame lankstinuke.

Įtartini banknotai

Jeigu esate mažmenininkas ar nuolat naudojate grynųjų pinigų tvarkymo bei 
autentiškumo tikrinimo įrenginius, turėtumėte užtikrinti, kad jūsų įranga būtų 
pritaikyta naujiesiems 50 eurų banknotams dar prieš pastariesiems pasirodant 
apyvartoje 2017 m. balandžio mėn.

Susisiekite su savo tiekėju ir pasitikslinkite, ar jūsų įrenginys gali būti pritaikytas 
priimti naująjį banknotą. Tai galite pasitikrinti ir įrenginių bei aparatų sąraše, 
paskelbtame ECB interneto svetainėje adresu
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.lt.html
Sąraše nurodyta, ar konkretaus tipo įrenginys ar aparatas jau atnaujintas ir priima 
naujuosius 50 eurų banknotus.

Primename, kad eurų banknotus galima patikrinti ir taikant paprastą metodą 
„apčiuopk–pažvelk–pakreipk“.

100 eurų
(rengiamas)

200 eurų
(rengiamas)

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.nauji-euru-banknotai.eu/Eurų-banknotai/ĮTARTINI-BANKNOTAI
http://www.nauji-euru-banknotai.eu/Eurų-banknotai/ĮTARTINI-BANKNOTAI
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Naujųjų eurų banknotų dizainas ir toliau pagrįstas tema „amžiai ir stiliai“, išsaugant tas pačias vyraujančias spalvas, kurios tik truputį pakeistos pagal patobulintas apsaugos priemones. 
Todėl šios serijos banknotus nesunku atskirti nuo pirmosios serijos banknotų. Eurų banknotų dizainą atnaujino Berlyne dirbantis nepriklausomas banknotų dizaineris Reinhold 
Gerstetter. Dabar banknotuose, atsižvelgus į ES plėtrą nuo 2002 m., parodytos ir naujos įstojusios šalys. Pavyzdžiui, Europos žemėlapyje pažymėtos Malta ir Kipras, „euro“ parašyta ne 
tik lotynų ir graikų rašmenimis, bet ir kirilica, o ECB santrumpa parašyta jau ne penkiais, bet dešimčia kalbinių variantų.

SERIJOS „EUROPA“ 50 EURŲ BANKNOTAS

KAS NAUJO

Priekinė pusė

Priekinė pusė

Antroji pusė

Antroji pusė

PIRMOSIOS SERIJOS 50 EURŲ BANKNOTAS

Kas naujo – hologramoje langelis su portretu
Hologramos viršutinėje dalyje esančiame  
langelyje matomas Europos portretas.  
Banknotą kreipiant langelyje matyti ir  
vaivorykštės spalvų linijos, juosiančios  
banknoto nominalo skaičių. Žiūrint į  
langelį iš banknoto antrosios pusės,  
jame matyti vaivorykštės spalvų  
banknoto nominalo skaičiai.

Banknoto popierius – pačiupinėkite banknotą. Jis šiugžda ir yra standus.   
Spausdinto paviršiaus nelygumai – pagrindinio motyvo, raidžių ir didžiojo nominalo skaičiaus dažų sluoksnis yra storesnis.

Vandens ženklas – pažvelkite į banknotą prieš šviesą. Blankiame atvaizde išryškėja banknoto nominalo skaičius ir pagrindinis motyvas.

Holograma – pakreipkite banknotą. Sidabro spalvos juostelėje dešinėje matyti banknoto nominalo skaičius ir simbolis „€“.

Kas naujo
Ant banknoto kairiojo ir dešiniojo kraštų yra trumpų iškilių brūkšnelių.

Kas naujo – vandens ženklas su portretu
Išryškėja Europos portretas.

Kas naujo – hologramoje langelis su portretu
Pažvelgus į banknotą prieš šviesą hologramos  
viršutinėje dalyje esantis langelis tampa permatomas,  
jame išryškėja iš abiejų banknoto pusių matomas  
Europos portretas.

Kas naujo – smaragdo spalvos skaičius
Banknotą kreipiant blizga skaičiaus 
viršutinė arba apatinė dalis. Be to, 
skaičiaus spalva keičiasi iš ryškiai  
žalios į sodriai mėlyną.

 1  APČIUOPKITE 

 3  PAKREIPKITE 

 2  PAŽVELKITE 

Priekinė 
pusė

Antroji  
pusė

NAUJŲJŲ 50 EURŲ BANKNOTŲ APSAUGOS PRIEMONĖS SERIJA „EUROPA“: TIKRINIMAS SPECIALIOMIS PRIEMONĖMIS50 EURŲ BANKNOTAI

Mikrotekstas ant naujojo 50 eurų banknotoNaujojo 50 eurų banknoto tikrinimas UV šviesaPaprasta patikrintiPalyginkite

Infraraudonųjų spindulių šviesoje

Keliose banknoto vietose matyti tekstas mažytėmis raidėmis. Jį galima perskaityti 
pro didinamąjį stiklą. Raidės yra aiškios, o ne išsiliejusios.

Priekinėje banknoto pusėje išryškėja smaragdo spalvos skaičius, didelio nominalo 
skaičiaus dalis, pagrindinio motyvo dešinioji pusė ir sidabro spalvos juostelė. 
Antrojoje pusėje, be lango, matyti tik banknoto nominalo skaičius ir horizontalus 
serijos numeris.

Priekinė pusė

Antroji pusė

Popierius nešvyti.

A  Priekinėje pusėje matyti į popierių įterpti plaušeliai. Kiekvienas iš jų yra trijų 
spalvų. ES vėliavos žvaigždės, maži apskritimai ir didelės žvaigždės švyti geltonai. 
Geltonai švyti dar kelios banknoto dalys.

B   Antrojoje pusėje ketvirtadalis apskritimo banknoto centre švyti žaliai, 
horizontalus serijos numeris ir juostelė yra raudoni.

Priekinė pusė

C   Priekinėje pusėje geltonai švyti žvaigždės ES vėliavoje ir maži apskritimai. 
Didelės žvaigždės ir kelios kitos banknoto dalys švyti oranžine arba geltona 
spalva. Išryškėja ir simbolis „€“.

Specialioje UV šviesoje (UV–C)

Antroji pusė

Priekinė pusė Priekinė pusė

Priekinė pusė


