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SERIA „EUROPA” – ZABEZPIECZENIA 

Dzięki ulepszonym zabezpieczeniom nowe banknoty 5 i 10 euro są jeszcze odporniejsze na fałszowanie, a jednocześnie ich sprawdzanie jest równie proste jak w serii pierwszej.
Banknoty sprawdza się na trzy sposoby:  DOTYKIEM, POD ŚWIATŁO i POD KĄTEM.

www.nowe-banknoty-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

SERIA „EUROPA” 

Nowy banknot 10 euro – w obiegu od 23 września 2014

Łatwe do sprawdzenia, trudne do podrobienia

Faktura papieru – Banknot jest sztywny i szeleszczący.
Wypukły nadruk – Przy lewym i prawym brzegu banknotu można wyczuć krótkie wypukłe kreski. Wyczuwalne są też: główny motyw, napisy i duże oznaczenie nominału.

Znak wodny z portretem – Obejrzyj banknot pod światło. Pojawi się twarz Europy, oznaczenie nominału i okno. Gdy położysz banknot na ciemnej powierzchni,  
jasne pola staną się ciemniejsze. 
Nitka zabezpieczająca – Obejrzyj banknot pod światło. Zobaczysz nitkę zabezpieczającą, która wygląda jak ciemna linia.

Szmaragdowa liczba – Obejrzyj banknot pod kątem. Oznaczenie nominału daje efekt przesuwającego się pionowo światła, a jego kolor przechodzi  
ze szmaragdowej zieleni w ciemnoniebieski. 
Hologram z portretem – Obejrzyj banknot pod kątem. Na srebrnym pasku pojawi się twarz Europy, okno i oznaczenie nominału.   

 1  SPRAWDŹ DOTYKIEM

 2  SPRAWDŹ POD ŚWIATŁO

 3  SPRAWDŹ POD KĄTEM

Poznajemy nowy banknot 10 euro
NOWA TWARZ EURO



www.centralbankmalta.org

www.bundesbank.dewww.nbb.be

www.bde.eswww.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it www.centralbank.gov.cy

www.dnb.nl www.bportugal.pt

www.nbs.sk

www.banque-france.fr

www.bcl.lu

www.oenb.at

www.bsi.si

www.centralbank.ie

www.eestipank.ee

www.bof.fi

www.bank.lv

                              

SERIA „EUROPA” – INFORMACJE OGÓLNE

Nowa twarz banknotów euro
 
Tradycyjnym motywem banknotów na całym świecie są portrety.  
Z badań wynika, że ludzie intuicyjnie rozpoznają i zapamiętują twarze.  
Dlatego też Eurosystem postanowił, że w nowej serii banknotów euro  
motywem znaku wodnego i hologramu będzie portret Europy –  
postaci z mitologii greckiej. Wizerunek ten pochodzi z liczącej sobie  
ponad dwa tysiące lat wazy znalezionej w południowych Włoszech,  
która obecnie znajduje się w paryskim Luwrze. Wybór padł na  
portret Europy, gdyż kojarzy się ona z nazwą naszego kontynentu,  
a zarazem nadaje banknotom ludzki wymiar.

PIERWSZA SERIA

Pewny środek płatniczy  

Banknoty euro weszły do obiegu w 2002 roku i od 
tego czasu stały się jednym z najpewniejszych środków 
płatniczych na świecie. Aby nadal cieszyły się takim 
zaufaniem, w serii „Europa” wykorzystano najnowsze 
osiągnięcia w technice produkcji banknotów. 

Stopniowe wprowadzanie nowej serii

Seria „Europa” będzie wprowadzana przez kilka lat.  W 2013 wszedł do obiegu nowy 
banknot 5 euro, a 23 września 2014 pojawi się nowe 10 euro. Banknoty z pierwszej 
serii przez pewien czas pozostaną w obiegu razem z nowymi. Gdy przestaną już  
być prawnym środkiem płatniczym, będzie je można bezterminowo wymieniać  
we wszystkich krajowych bankach centralnych należących do Eurosystemu.

Szczegółowe informacje: 
www.nowe-banknoty-euro.eu

Mario Draghi
Prezes Europejskiego Banku Centralnego

Więcej informacji o banknotach i monetach euro można uzyskać w swoim banku centralnym 

lub w EBC: 

Europejski Bank Centralny

Kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Tel. +49 69 1344 7455 / Faks +49 69 1344 7401

E-mail: info@ecb.europa.eu

www.nowe-banknoty-euro.eu

www.euro.ecb.europa.eu

Strona przednia

Strona odwrotna

Strona odwrotna

SERIA „EUROPA” 

Strona przednia


