Polskie banknoty w obiegu
Z dotychczasowymi
zabezpieczeniami

Poznaj zmodernizowane zabezpieczenia
banknotów z aplikacją mobilną NBP Safe

Ze zmodernizowanymi
zabezpieczeniami

Zmodernizowany
banknot 200 zł
w obiegu od 12 lutego 2016 r.

W obiegu od 12 lutego 2016 r.

Wszystkie banknoty pozostają
ważne bezterminowo
www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze

Partner technologiczny

Aplikacja Narodowego Banku Polskiego
przedstawia wizerunki polskich banknotów
i ich zabezpieczenia, które są jednymi z najlepszych
na świecie. Dzięki aplikacji można zobaczyć
zabezpieczenia banknotów, także te widoczne
w świetle UV.
Aplikacja jest przystosowana również do korzystania
z niej przez osoby niewidome oraz słabowidzące.
Z aplikacją można poznać także polskie monety
będące w obiegu oraz mieć stały dostęp
do kursów walut.

Bezpłatną aplikację na swoje urządzenie pobierz
ze sklepu Google Play czy Windows Store.
Możesz skorzystać z poniższego kodu i wejść
na www.nbp.pl/nbpsafe i stąd przejść do
właściwego sklepu.

Poznaj wybrane zabezpieczenia zmodernizowanego banknotu 200 zł
Oznaczenia dla osób
niewidomych są w postaci
trójkąta (złożonego z drobnych
kółek) oraz układu linii na
krótszych krawędziach
banknotu.

Podczas oglądania banknotu
pod światło widać znak
wodny przedstawiający
wizerunek władcy oraz
cyfrowe oznaczenie nominału
„200”. Pole znaku wodnego
nie jest zadrukowane.

Podczas oglądania banknotu
pod światło widać pionową
ciemną linię z cyfrowymi
oznaczeniami nominału
„200” i „200 ZŁ”.

Kolor tarczy płynnie przechodzi
ze złotego w zielony, a wzór
szachownicy porusza się
w płaszczyznach pionowej
i poziomej.

Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach
banknotu oglądane pod światło uzupełniają się
i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Podczas poruszania
banknotem jest widoczna
płynna zmiana barwy
ze złotej na zieloną, a wzór
szachownicy porusza się
w płaszczyznach pionowej
i poziomej.

Opalizujący ornament w kolorze
złotym w zależności od kąta
patrzenia jest widoczny lub
prawie niedostrzegalny.

Poznaj zmodernizowane zabezpieczenia banknotu z aplikacją NBP Safe oraz na www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze
Zapraszamy również do oddziałów Narodowego Banku Polskiego

Podstawowe
zasady rozpoznawania
autentyczności banknotów
 apoznaj się z zabezpieczeniami autentycznych
Z
banknotów.
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Zawsze sprawdzaj otrzymywane banknoty.
 rzy ocenie autentyczności banknotu korzystaj
P
z 4 prostych kroków: dotknij, popatrz, przechyl
i sprawdź.
Sprawdzaj kilka zabezpieczeń.
 achowaj ostrożność, jeśli banknot jest
Z
uszkodzony lub zniszczony.
 razie wątpliwości porównaj go z innym
W
banknotem, co do którego masz pewność,
że jest autentyczny.
 razie potrzeby udaj się do najbliższego banku,
W
by sprawdzić autentyczność banknotu.
 amiętaj, aby nie wprowadzać fałszywych znaków
P
pieniężnych do obiegu.
 odatkowych informacji szukaj na stronie
D
internetowej, również jeśli nie wiesz, co zrobić,
gdy trafisz na fałszywy banknot:
www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze

Gdy podejrzewasz,
że banknot jest fałszywy:
nie wprowadzaj go do obiegu
– ta czynność podlega karze,
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zgłoś się do najbliższej jednostki policji
lub do banku w celu sprawdzenia
autentyczności banknotu.

Fałszywe banknoty są zatrzymywane bez prawa
do zwrotu ich równowartości.

