ZAŠČITNI ZNAKI EVRA
Kako prepoznati ponarejen denar bi moral poznati skoraj vsak, saj se z njim srečujemo
vsakodnevno. Ponaredki bankovcev in kovancev so včasih tako dobri, da jih razločijo le
strokovno usposobljeni.
Osnovne stvari, ki jih pri bankovcu lahko preverimo so: otip bankovca, hologram, dvignjen
tisk, vodni tisk, varnostna nitka, UV funkcionalnosti, posebne folije …Pri kovancih pa:
magnetnost 2€ kovanca in napis na obodu.
Različni zaščitni elementi omogočajo, da zlahka prepoznamo pristne €-bankovce:
- papir bankovca je čvrst, gladek in šelesteč, na nekaterih mestih je na otip debelejši;
- glavni motiv je prikazan v vodnem znaku in na srebrni foliji bankovcev za 50 €, 100 €,
200 € in 500 €;
- vrednost bankovca je označena v vodnem znaku, na varnostni niti, na srebrni foliji in v
številki spremenljive barve.

VODNI ZNAK
Proti svetlobi sta v vodnem znaku
vidna prosojna podoba glavnega
motiva in številka vrednosti bankovca.

OTIP PAPIRJA
Papir pristnega bankovca je čvrst,
gladek in šelesteč. Če bankovec
pogladite s konico prsta, boste
opazili, da je tiskarska barva na
nekaterih mestih gostejša.

VARNOSTNA NIT
Bankovec poglejte proti svetlobi in
varnostna nit bo postala vidna kot
temna črta, ki teče navzdol po sredini
bankovca.

SREBRNA FOLIJA
Če bankovec nagibate naprej in
nazaj, se hologramska podoba na
srebrni foliji spreminja iz številke
vrednosti bankovca v simbol € in
obratno. Hologramska podoba na
srebrni foliji prikazuje vrednost
bankovca in okno ali vrata.

ŠTEVILKA SPREMENLJIVE BARVE
Bankovec za 50 €, 100 €, 200 € ali 500 €
nagibajte naprej in nazaj in številka
vrednosti na hrbtni strani bankovca bo
spreminjala barvo iz vijolične v olivno
zeleno ali rjavo.

RELIEFNI TISK
Otipajte kratke rahlo izbočene črtice ob
levem in desnem robu bankovca.
Nekoliko izbočeni so tudi arhitekturni
motiv, črke in velika številka vrednosti.

Več o tem:
- https://www.youtube.com/watch?v=4BPGgcyx2tc&t=6s,
- https://www.youtube.com/watch?v=E0ji-lIvNkY&t=5s.

BANKOVEC JE PONAREJEN! KAJ LAHKO NAREDIM?
•

Bankovec zadržite.

•

Takoj obvestite policijo (telefonska številka 113).

Ponarejene in sumljive bankovce je potrebno izročiti policiji. V kolikor se kasneje izkaže, da
je bil bankovec pristen, bo lastnik prejel njegovo protivrednost.
Vključitev ponarejenih bankovcev in kovancev v obtok predstavlja kaznivo dejanje!
Ponaredki so brez vrednosti in jih ne morete zamenjati za druge bankovce.
Tudi če ste bankovec, ki se vam zdi sumljiv, že sprejeli, takoj obvestite policijo. Skušajte si
zapomniti, kdaj, kje in od koga ste prejeli bankovec. Te informacije so pogosto zelo
koristne pri iskanju izdelovalcev in razpečevalcev ponaredkov.

Viri:
https://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci/izobrazevanje/zascitni-elementi-evrobankovcev-in-evrokovancev
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.sl.html#look
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/anti-counterfeiting_en
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