50 €-KO BILLETE BERRIA: SEGURTASUN ELEMENTUAK

Egiaztatzeko erraza
Lehen serieko billeteak bezalaxe, Europa serieko billeteak ere erraz egiazta daitezke «UKITU, BEGIRATU eta BIRATU» metodoarekin.
1

ukitu

Papera – Ukitu billetea. Testura trinko eta sendoa du.
Erliebedun inprimatzea – Erliebedun lerro labur batzuk antzematen dira billetearen ezker eta eskuineko ertzetan. Erliebea dute baita ere motibo nagusiak, letrek eta
billetearen balioa adierazten duen zifrak.
2

begiratu

Ur-marka erretratuaren irudiarekin – Begiratu billetea zeharrargitara. Europako erretratu bat, billetearen balioa eta motibo nagusia ageri dira.
Leihoa eta erretratua holograman – Zeharrargitara, hologramaren goialdeko leihoa garden bilakatzen da eta Europako erretratu bat ageri da billetearen bi aldeetan.

3

biratu

Zenbaki esmeralda-berdea – Zenbaki distiratsu honek distira metalikoa sortzen du, bertikalki lekualdatzen dena. Kolorea ere aldatu egiten zaio, esmeralda urdin ilunera.
Holograma – Zilar-koloreko bandak billetearen balioa, motibo nagusia eta € ikurra ditu
Leihoa eta erratratua hologram – Hologramaren gainaldeko leihoak Europako erretratu bat du. Billetea makurtzean, leihoak lerro loloreanitzak erakusten ditu billetearen
balioa adierazten duen zenbakiaren inguruan. Atzealdean, zenbaki koloreanitzak agertzen dira billetearen balioa adieraziz.
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Ordainbide fidagarria
Euro billeteak Europako integrazioaren ikur bilakatu
dira 2002an zirkulazioan jarri zirenetik, eta munduko
ordianbide fidagarrienetako bat dira. Gure helburua da
konfiantza horri eustea teknologiarik berrienaz
baliatuta, are seguruagoak izan daitezen. Euro billeteak
338 milioi pertsonek erabiltzen dituzte Europan, 19
herrialdetan banatuta.

Zergatik billete berri hauek?
Billeteen segurtasun-elementuak noizean behin hobetu behar dira, faltsutzeen aurka
modu eraginkorrean babeste aldera. Europa serieko billeteen itxura ere berritu egin
da. 50 €-ko billete berriak leiho bat du, alde bietara erretratu bat ikusten delarik, eta
baita beste segurtasun-elementu hobetu batzuk ere; are zailagoa da haiek
faltsifikatzea; alabaina aurrekoak bezain erraz egiazta daitezke.
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Europa seriea: informazio orokorra

www.bundesbank.de
www.nbb.be

www.eestipank.ee

www.bankofgreece.gr

50 €-ko billete berria 2017ko apirilaren 4an hasiko da zirkulatzen.
www.centralbank.ie

Mario Draghi
Europako Banku Zentraleko presidentea

www.bde.es

www.bancaditalia.it
www.banque-france.fr

Serie berria pizkanaka sartzea
Europa serieko billeteak pizkanaka ari dira sartzen eurtez urte. Dagoeneko
zirkulazioan dira 5 €, 10 € eta 20 €-koak; 50 €koa, berriz, 2017ko apirilaren 4an
jaulkiko da. 100 € eta 200€-ko billete berriak 2018ko amaiera sartuko dira. Serie
berrian ez da 500 €-ko billeterik egongo, billete horiekin debekatutako jarduerak
errazten direlakoan.

www.centralbank.gov.cy

www.lb.lt
www.bank.lv

www.bcl.lu

www.dnb.nl

50 €-ko billete berriak lehen seriekoekin batera zirkulatuko du, Europa serieko
gainerako billeteak bezala, horiek ere legezkoak izaten jarraitujo baitutae. Euro
billeteek euren balioa mantenduko dute, eta Eurosistemako herrialdeetako banku
zentraletan aldatu ahal izango dira, epemugarik gabe.

www.centralbankmalta.org

Informazio gehiago eskura dezakezu helbide honetan:
www.nuevos-billetes-en-euros.eu

www.oenb.at

www.nbs.sk
www.bsi.si

www.bportugal.pt

lehe seriea

europa seriea

www.bof.fi
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