
SERIJOS „EUROPA“  
BANKNOTAI



VISA SERIJA „EUROPA“
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Kad banknotus būtų sunku padirbti, juos būtina tobulinti. Štai todėl ECB 
sukūrė banknotų seriją „Europa“. 

Dėl pažangių apsaugos priemonių serijos „Europa“ banknotai yra daug 
saugesni nei pirmosios serijos banknotai. Naujieji banknotai, pradedant 
nuo mažiausio nominalo, buvo nuosekliai leidžiami į apyvartą pastaruosius 
kelerius metus. 2019 m. gegužės 28 d. išleidus naujuosius 100 ir 200 eurų 
banknotus, bus išleisti visi serijos „Europa“ banknotai.

Naujuosiuose 100 ir 200 eurų banknotuose yra holograma su erdviniais 
elementais ir kitos patobulintos apsaugos priemonės. Šie banknotai ne tik 
geriau apsaugoti nuo padirbinėjimo, bet ir yra atnaujintos išvaizdos.

Naujieji 100 ir 200 eurų banknotai, kaip ir kiti serijos „Europa“ banknotai, 
apyvartoje cirkuliuos kartu su pirmosios serijos banknotais. Visi pirmosios 
serijos banknotai, įskaitant 500 eurų nominalo banknotus, ir toliau bus 
teisėta mokėjimo priemonė – juos bus galima naudoti ir atsiskaitant, ir 
taupant. Jie niekuomet nepraras savo nominaliosios vertės, nes juos bus 
galima neribotą laiką pasikeisti bet kuriame Eurosistemos nacionaliniame 
centriniame banke.

Kodėl reikalingi nauji banknotai?

ĮVADAS



ANTROJI PUSĖ

PRIEKINĖ PUSĖ   

Vandens ženklas su 
portretu 
Pažvelkite į banknotą 
prieš šviesą. Pamatysite 
Europos portretą, 
banknoto nominalo 
skaičių ir pagrindinį 
motyvą.

Smaragdo spalvos skaičius  
Pakreipkite banknotą. Banknotą 
kreipiant blizga skaičiaus apatinė 
arba viršutinė dalis, o spalva keičiasi 
iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną.

Holograma su 
portretu 
Pakreipkite banknotą. 
Sidabro spalvos 
juostelėje matyti 
Europos portretas, 
nominalo skaičius ir 
pagrindinis motyvas.

Spausdinto paviršiaus 
nelygumai  
Apčiuopkite trumpus 
iškilius brūkšnelius  
palei banknoto kairįjį ir 
dešinįjį kraštus. 

SERIJA „EUROPA“: 5 €



ANTROJI PUSĖ

PRIEKINĖ PUSĖ   

Vandens ženklas su 
portretu 
Pažvelkite į banknotą 
prieš šviesą. Pamatysite 
Europos portretą, 
banknoto nominalo 
skaičių ir pagrindinį 
motyvą.

Smaragdo spalvos skaičius  
Pakreipkite banknotą. Banknotą 
kreipiant blizga skaičiaus apatinė 
arba viršutinė dalis, o spalva keičiasi 
iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną.

Holograma su 
portretu 
Pakreipkite banknotą. 
Sidabro spalvos 
juostelėje matyti 
Europos portretas, 
nominalo skaičius ir 
pagrindinis motyvas.

Spausdinto paviršiaus 
nelygumai  
Apčiuopkite trumpus 
iškilius brūkšnelius  
palei banknoto kairįjį ir 
dešinįjį kraštus. 

SERIJA „EUROPA“: 10 €



ANTROJI PUSĖ

PRIEKINĖ PUSĖ   

Vandens ženklas su 
portretu 
Pažvelkite į banknotą 
prieš šviesą. Pamatysite 
Europos portretą, 
banknoto nominalo 
skaičių ir pagrindinį 
motyvą.

Smaragdo spalvos skaičius  
Pakreipkite banknotą. Banknotą 
kreipiant blizga skaičiaus apatinė  
arba viršutinė dalis, o spalva keičiasi  
iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną.

Spausdinto paviršiaus 
nelygumai  
Apčiuopkite trumpus 
iškilius brūkšnelius  
palei banknoto kairįjį ir 
dešinįjį kraštus. 

SERIJA „EUROPA“: 20 €

Langelis su portretu
Pažvelkite į banknotą prieš šviesą. 

Langelis hologramoje tampa 
permatomas, jame, žiūrint iš abiejų 

pusių, matyti Europos portretas.



ANTROJI PUSĖ

PRIEKINĖ PUSĖ   

Vandens ženklas su 
portretu 
Pažvelkite į banknotą 
prieš šviesą. Pamatysite 
Europos portretą, 
banknoto nominalo 
skaičių ir pagrindinį 
motyvą.

Smaragdo spalvos skaičius  
Pakreipkite banknotą. Banknotą 
kreipiant blizga skaičiaus apatinė  
arba viršutinė dalis, o spalva keičiasi  
iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną.

Spausdinto paviršiaus 
nelygumai  
Apčiuopkite trumpus 
iškilius brūkšnelius  
palei banknoto kairįjį ir 
dešinįjį kraštus. 

SERIJA „EUROPA“: 50 €

Langelis su portretu
Pažvelkite į banknotą prieš šviesą. 

Langelis hologramoje tampa 
permatomas, jame, žiūrint iš abiejų 

pusių, matyti Europos portretas.



ANTROJI PUSĖ

PRIEKINĖ PUSĖ   

Spausdinto paviršiaus 
nelygumai  
Apčiuopkite trumpus 
iškilius brūkšnelius  
palei banknoto kairįjį ir 
dešinįjį kraštus. 

SERIJA „EUROPA“: 100 €

Smaragdo spalvos skaičius 
Pakreipkite banknotą. Banknotą 
kreipiant blizga skaičiaus apatinė arba 
viršutinė dalis, o spalva keičiasi iš 
ryškiai žalios į sodriai mėlyną. Be to, 
skaičiuje matyti simboliai €. 

Holograma su erdviniais elementais 
Pakreipkite banknotą. Sidabro  

spalvos juostelės viršuje mažyčiai 
simboliai € juda aplink skaičių. 

Tiesioginėje šviesoje simboliai €  
tampa ryškesni.

Vandens ženklas su 
portretu 
Pažvelkite į banknotą 
prieš šviesą. Pamatysite 
Europos portretą, 
banknoto nominalo 
skaičių ir pagrindinį 
motyvą.

Langelis su portretu
Pažvelkite į banknotą prieš šviesą. 

Langelis hologramoje tampa 
permatomas, jame, žiūrint iš abiejų 

pusių, matyti Europos portretas.



ANTROJI PUSĖ

PRIEKINĖ PUSĖ   

Spausdinto paviršiaus 
nelygumai  
Apčiuopkite trumpus 
iškilius brūkšnelius  
palei banknoto kairįjį ir 
dešinįjį kraštus. 

SERIJA „EUROPA“: 200 €

Smaragdo spalvos skaičius 
Pakreipkite banknotą. Banknotą 
kreipiant blizga skaičiaus apatinė arba 
viršutinė dalis, o spalva keičiasi iš 
ryškiai žalios į sodriai mėlyną. Be to, 
skaičiuje matyti simboliai €. 

Langelis su portretu
Pažvelkite į banknotą prieš šviesą. 

Langelis hologramoje tampa 
permatomas, jame, žiūrint iš abiejų 

pusių, matyti Europos portretas.

Holograma su erdviniais elementais 
Pakreipkite banknotą. Sidabro  

spalvos juostelės viršuje mažyčiai 
simboliai € juda aplink skaičių. 

Tiesioginėje šviesoje simboliai €  
tampa ryškesni.

Vandens ženklas su 
portretu 
Pažvelkite į banknotą 
prieš šviesą. Pamatysite 
Europos portretą, 
banknoto nominalo 
skaičių ir pagrindinį 
motyvą.



Ar jūsų įranga parengta atpažinti naujuosius 100 ir 
200 eurų banknotus?

Jeigu esate mažmenininkas ar nuolat naudojate grynųjų pinigų tvarkymo 
aparatus ir autentiškumo tikrinimo įrenginius, turėtumėte užtikrinti, kad 
jūsų įranga būtų pritaikyta atpažinti naujuosius 100 ir 200 eurų banknotus 
dar prieš išleidžiant juos į apyvartą 2019 m. gegužės 28 d.

Norėdami sužinoti, ar jūsų įranga gali būti pritaikyta atpažinti naujuosius 
banknotus, kreipkitės į įrangos tiekėją. Taip pat galite susipažinti su 
testuotų aparatų ir įrenginių sąrašu. Jis paskelbtas ECB interneto 
svetainėje:
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.lt.html.

Sąraše nurodyta, ar konkretaus tipo aparatas ar įrenginys jau atnaujintas ir 
priima naujuosius 100 ir 200 eurų banknotus. 

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

SERIJA „EUROPA“: ĮRANGA



Dirbant su grynaisiais pinigais, retkarčiais į rankas gali patekti įtartinas 
banknotas.
Jeigu taip atsitiktų:    tokį banknotą atidžiai patikrinkite;
  jeigu vis tiek abejojate, banknoto nepriimkite;
  vietoj jo paprašykite kito banknoto.

Jeigu įtarimų, kad banknotas netikras, jums kyla jau priėmus banknotą, 
neduokite jo niekam kitam, nes tai būtų laikoma nusikalstama veika. 
Perduokite tokį banknotą vietos policijai, savo bankui arba šalies 
centriniam bankui. Jeigu banknotas tikras, jį atgausite.

Daugiau informacijos rasite adresu
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ac/html/index.lt.html.
Taip pat galite kreiptis į savo šalies centrinį banką arba apsilankyti jo 
interneto svetainėje.

ĮTARTINI BANKNOTAI



SERIJA „EUROPA“: TIKRINIMAS SPECIALIOMIS PRIEMONĖMIS

PRIEKINĖ PUSĖ   

Mikrotekstas



SERIJA „EUROPA“: TIKRINIMAS SPECIALIOMIS PRIEMONĖMIS

PRIEKINĖ PUSĖ   

ANTROJI PUSĖ

Tikrinant infraraudonųjų spindulių kamera



SERIJA „EUROPA“: TIKRINIMAS SPECIALIOMIS PRIEMONĖMIS

Tikrinant UV šviesa
PRIEKINĖ PUSĖ   

ANTROJI PUSĖ



SERIJA „EUROPA“: DAUGIAU INFORMACIJOS

Leidiniai

Besikeičiančio vaizdo  
kortelės (85 x 54 mm)
Visi serijos „Europa“  
banknotų nominalai

Jeigu norite gauti daugiau šių leidinių egzempliorių ar besikeičiančio  
vaizdo kortelių, kreipkitės į savo šalies nacionalinį centrinį banką arba 
Europos Centrinį Banką. Protingą jų kiekį galima gauti nemokamai,  
kol užteks atsargų.

Lankstinukas (105 x 210 mm)
Serijos „Europa“  
banknotai

Plakatas (420 x 594 mm)
Serijos „Europa“ banknotai 
ir eurų monetos
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Europos Centrinis Bankas
Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

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

El. paštas info@ecb.europa.eu

www.ecb.europa.eu/banknotai

www.centralbankmalta.org
publicrelations@ 

centralbankmalta.org

www.lb.lt
media@lb.lt

www.nbs.sk
info@nbs.sk

www.bundesbank.de
info@bundesbank.de

www.banque-france.fr
euro-formation@banque-france.fr 

www.centralbank.ie
cashcycle@centralbank.ie

www.centralbank.cy
pressoffice@centralbank.cy

www.bankofgreece.gr
press@bankofgreece.gr 

www.bancaditalia.it
gcm.comunicazione.euro@ 

bancaditalia.it

www.bcl.lu
euro@bcl.lu

www.suomenpankki.fi
info@bof.fi

www.dnb.nl
info@dnb.nl

www.eestipank.ee
info@eestipank.ee

www.bde.es
informacionefectivo@bde.es

www.oenb.at
oenb.info@oenb.at

www.nbb.be
Be.Centralcash@nbb.be

www.bank.lv
info@bank.lv

www.bportugal.pt
press@bportugal.pt

www.bsi.si
PR@bsi.si
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