CHORWACJA

Chorwacja
Jednostka pieniężna i jej podział:
Kuna (HRK)
1 kuna = 100 lip

Banknoty
Wartość
nominalna
5 kun

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie
B/1

10 kun

B/2, B/3

20 kun

B/4,B/5

50 kun

B/6

100 kun

B/7

200 kun

B/8

500 kun

B/9

1000 kun

B/10

Monety
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 lipa

M/1

2 lipy

M/1

5 lip

M/1

10 lip

M/2

20 lip

M/2

50 lip

M/2

1 kuna

M/3

2 kuny

M/3

5 kun

M/3

B/1

Chorwacja
5 kun

Wymiary: 122 x 61 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Frana Krsto Frankopana i Petara Zrinskiego;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „5 HRK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej:
– tekst hymnu narodowego w środkowej górnej części z prawej strony herbu,
– napis „REPUBLIKAHRVATSKAZRINSKIFRANKOPAN” powtarzający się,
w środkowej części powyżej cyfry „5”,
n
 a stronie odwrotnej napisy „REPUBLIKAHRVATSKA” i „PETKUNA” powtarzające się w tle w środkowej części;
■ 
utajone:
p
 o obu stronach świecące w kolorach czerwonym, seledynowym i niebieskim:
– nitka zabezpieczająca (na stronie przedniej przerywana),
– włókna,
n
 a stronie przedniej świecące w kolorze seledynowym:
– oznaczenia serii i numeru,
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony portretów,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze seledynowym:
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso i szaty graficznej wokół fortecy,
– napisy wzdłuż lewego brzegu i w lewej dolnej części pola znaku wodnego
oraz napisy i podpis w górnej części pola znaku wodnego;
■ optyczne na stronie przedniej:
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło w środkowej
dolnej części (recto-verso),
– napis „KUNA” widoczny w zależności od kąta patrzenia na tle pionowego
pasa z prawej strony portretów (efekt kątowy),
– farba opalizująca zmieniająca barwę ze złotej na szarą:
– pionowy pas wzdłuż prawego brzegu z powtarzającą się cyfrą „5”,
– prostokątne pola w tle fragmentów fortecy w lewej górnej i dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, jasnofioletowa, różowa, niebieska;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, niebieska, jasnobrązowa, żółta.

B/2

Chorwacja
10 kun

Wymiary: 126 x 63 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Juraja Dobrili;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „10 HRK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej:
– tekst hymnu narodowego w środkowej górnej części z prawej strony herbu,
– napis „REPUBLIKAHRVATSKA” powtarzający się ukośnie w środkowej
części powyżej liczby „10” oraz w kropce w lewej dolnej części,
n
 a stronie odwrotnej napis „REPUBLIKA HRVATSKA” powtarzający się
w falistych liniach w dolnej części;
■ utajone:
p
 o obu stronach świecące w kolorach seledynowym, czerwonym i niebieskim:
– nitka zabezpieczająca (na stronie przedniej przerywana),
– włókna,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze seledynowym,
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej z lewej strony
świecące w kolorze pomarańczowym,
–
fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony portretu świecące
w kolorze seledynowym,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej powyżej i poniżej amfiteatru świecące w kolorze żółtym,
oraz świecące w kolorze seledynowym:
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej z lewej i prawej strony,
– napisy wzdłuż lewego brzegu i w lewej dolnej części pola znaku wodnego
oraz napisy i podpis w górnej części pola znaku wodnego;
■ optyczne na stronie przedniej:
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło z lewej
strony herbu (recto-verso),
– napis „KUNA” widoczny w zależności od kąta patrzenia na tle pionowego
pasa z prawej strony portretu (efekt kątowy),
– farba opalizująca zmieniająca barwę ze złotej na szarą:
–p
 ionowy pas wzdłuż prawego brzegu z powtarzającą się liczbą „10”,
– prostokątne pola w tle fragmentów amfiteatru w lewej górnej i dolnej
części.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnoszara, brązowa, jasnozielona, pomarańczowa, niebieska;
strona odwrotna – szara, brązowa, niebieska, zielona, ciemnożółta.

B/3

Chorwacja
10 kun

Uwaga: banknot okolicznościow y, wyemitowany z okazji 10. rocznicy wprowadzenia kuny jako
waluty narodowej.

Wymiary: 126 x 63 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony, portret Juraja Dobrili,
na stronie przedniej fragment pola znaku wodnego zadrukowany drukiem
offsetowym;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „10 HRK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej:
– tekst hymnu narodowego w środkowej górnej części z prawej strony herbu,
– napis „REPUBLIKAHRVATSKA” powtarzający się ukośnie w środkowej
części powyżej liczby „10” oraz w kropce w lewej dolnej części,
– powtarzający się napis „DESETAOBLJETNICAHRVATSKOGANOVCAKUNEILIPE2004.” tworzący prostokąt na polu znaku wodnego,
n
 a stronie odwrotnej napis „REPUBLIKA HRVATSKA” powtarzający się
w falistych liniach w dolnej części;
■ utajone:
p
 o obu stronach świecące w kolorach seledynowym, czerwonym i niebieskim:
– nitka zabezpieczająca (na stronie przedniej przerywana),
– włókna,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze seledynowym,
– prostokąt na polu znaku wodnego, fragmenty zabezpieczenia recto-verso
oraz szaty graficznej z lewej strony świecące w kolorze pomarańczowym,
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony portretu świecące w kolorze seledynowym,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej powyżej i poniżej amfiteatru świecące w kolorze żółtym,
oraz świecące w kolorze seledynowym:
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej z lewej i prawej strony,
– napisy wzdłuż lewego brzegu i w lewej dolnej części pola znaku wodnego
oraz napisy i podpis w górnej części pola znaku wodnego;
■ optyczne na stronie przedniej:
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło z lewej
strony herbu (recto-verso),
– napis „KUNA” widoczny w zależności od kąta patrzenia na tle pionowego
pasa z prawej strony portretu (efekt kątowy),
– farba opalizująca zmieniająca barwę ze złotej na szarą:
–p
 ionowy pas wzdłuż prawego brzegu z powtarzającą się liczbą „10”,
– prostokątne pola w tle fragmentów amfiteatru w lewej górnej i dolnej
części pola znaku wodnego,
– trzykrotnie powtórzony napis „OBLJETNICA” na tle prostokąta na polu
znaku wodnego.

B/3

Chorwacja

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnoszara, brązowa, jasnozielona, pomarańczowa, niebieska;
strona odwrotna – szara, brązowa, niebieska, zielona, ciemnożółta.

B/4

Chorwacja
20 kun

Wymiary: 130 x 65 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Josipa JelaČicia;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „20 HRK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej:
– tekst hymnu narodowego w środkowej górnej części z prawej strony herbu,
– napis „REPUBLIKAHRVATSKABANJELAČIĆ” powtarzający się ukośnie
w środkowej części powyżej liczby „20”,
– fragmenty napisu „REPUBLIKAHRVATSKA” powtarzające się ukośnie
w kwadracie w lewej dolnej części,
n
 a stronie odwrotnej napis „REPUBLIKAHRVATSKA*VUKOVAR” powtarzający się w środkowej i dolnej części;
■ 
utajone:
p
 o obu stronach świecące w kolorach seledynowym, czerwonym i niebieskim:
– nitka zabezpieczająca (na stronie przedniej przerywana),
– włókna,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze seledynowym,
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej z lewej i prawej strony portretu świecące w kolorze pomarańczowym,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej w lewej dolnej części i napisy wzdłuż lewego
brzegu świecące w kolorze żółtym,
oraz świecące w kolorze pomarańczowym:
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso i szaty graficznej w środkowej części,
– napisy i podpis w górnej części pola znaku wodnego oraz napis w lewej
dolnej części pola znaku wodnego;
■ optyczne na stronie przedniej:
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło z lewej
strony herbu (recto-verso),
– napis „KUNA” widoczny w zależności od kąta patrzenia na tle pionowego
pasa z prawej strony portretu (efekt kątowy),
– farba opalizująca zmieniająca barwę ze złotej na szarą:
–p
 ionowy pas wzdłuż prawego brzegu z powtarzającą się liczbą „20”,
– prostokątne pola w tle fragmentów pucharku w kształcie gołębicy w lewej górnej i dolnej części.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa, ciemnoczerwona, pomarańczowa, różowa;
strona odwrotna – fioletowobrązowa, ciemnoczerwona, różowa, pomarańczowa, fioletowa, szara, żółta.

B/5

Chorwacja
20 kun

Uwaga: banknot okolicznościowy, wyemitowany z okazji 20. rocznicy wprowadzenia kuny jako
waluty narodowej.

Wymiary: 130 x 65 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Josipa Jelačicia;
■ 
na stronie przedniej fragment pola znaku wodnego zadrukowany drukiem
offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „20 HRK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej:
– tekst hymnu narodowego w środkowej górnej części z prawej strony herbu,
– napis „REPUBLIKAHRVATSKABANJELAČIĆ” powtarzający się ukośnie
w środkowej części powyżej liczby „20”,
–
fragmenty napisu „REPUBLIKAHRVATSKA” powtarzające się ukośnie
w kwadracie w lewej dolnej części,
– napis „DVADESETAOBLJETNICAHRVATSKOGNOVCAKUNEILIPE2014.”
powtarzający się w układzie pionowym tworzący prostokąt na polu znaku
wodnego,
na stronie odwrotnej napis „REPUBLIKAHRVATSKA*VUKOVAR” powtarzający się w prawej górnej części i poniżej budynku;
■ 
utajone:
po obu stronach świecące w kolorach seledynowym, czerwonym i niebieskim:
– nitka zabezpieczająca (na stronie przedniej przerywana),
– włókna,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze seledynowym,
– prostokąt na polu znaku wodnego, fragmenty zabezpieczenia recto-verso
oraz szaty graficznej z lewej i prawej strony portretu świecące w kolorze
pomarańczowym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
– fragmenty szaty graficznej w górnej i dolnej części oraz z lewej strony,
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso,
– napisy i podpis w prawej górnej części oraz pionowe napisy wzdłuż lewego
brzegu i wzdłuż lewej dolnej części pola znaku wodnego;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło z lewej strony herbu (recto-verso),
– napis „KUNA” w układzie pionowym widoczny w zależności od kąta patrzenia na tle pionowego pasa z prawej strony portretu (efekt kątowy),
– farba opalizująca zmieniająca barwę ze złotej na szarą:
– pionowy pas wzdłuż prawego brzegu z powtarzającą się liczbą „20”,
– prostokątne pola w tle fragmentów pucharku w kształcie gołębicy w lewej górnej i dolnej części,
– trzykrotnie powtórzony napis „OBLJETNICA” w układzie pionowym na
tle prostokąta na polu znaku wodnego.

B/5

Chorwacja

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa, ciemnoczerwona, pomarańczowa, różowa;
strona odwrotna – fioletowobrązowa, ciemnoczerwona, różowa, pomarańczowa, fioletowa, szara, żółta.

B/6

Chorwacja
50 kun

Wymiary: 134 x 67 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Ivana Gundulicia;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana,
z powtarzającym się napisem „50 HRK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej:
– tekst hymnu narodowego w środkowej górnej części z prawej strony herbu,
– napis „REPUBLIKAHRVATSKAIVANGUNDULIĆDUBROVNIK” powtarzający się w falistych liniach w środkowej części powyżej liczby „50”,
– fragmenty napisu „REPUBLIKAHRVATSKA” powtarzające się w kwadracie w lewej dolnej części,
n
 a stronie odwrotnej napis „REPUBLIKA HRVATSKA” powtarzający się
w falistych liniach w środkowej i dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorach żółtym, czerwonym i niebieskim (na stronie odwrotnej przerywana),
– włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym i niebieskim,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze seledynowym,
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej w środkowej
części świecące w kolorze seledynowym,
– ornament pojawiający się wzdłuż lewego i prawego brzegu paska holograficznego świecący w kolorze żółtym,
n
 a stronie odwrotnej świecące w kolorze seledynowym:
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso i szaty graficznej wokół miasta,
– napisy wzdłuż lewego brzegu i w lewej dolnej części pola znaku wodnego
oraz napisy i podpis w górnej części pola znaku wodnego;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny z prawej strony, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: widok Dubrownika z napisami „50
KUNA”, liczba „50” i napisy „KUNA”, „HNB”; wzdłuż lewego i prawego
brzegu paska powtarzający się napis „50 KUNA”; w górnej i dolnej części
pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło z lewej
strony herbu (recto-verso),
– prostokątne pola w tle fragmentu widoku Dubrownika w lewej górnej
i dolnej części zmieniające barwę z różowej na szarą (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, fioletowa, zielona;
strona odwrotna – niebieska w kilku odcieniach, fioletowa, jasnobrązowa,
jasnozielona.

B/7

Chorwacja
100 kun

Wymiary: 138 x 69 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Ivana MaŽuranicia;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana,
z powtarzającym się napisem „100 HRK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej:
– tekst hymnu narodowego w środkowej górnej części z prawej strony herbu,
– fragmenty napisu „REPUBLIKAHRVATSKA” powtarzające się w kropce
i w kwadracie w lewej dolnej części,
n
 a stronie odwrotnej napis „REPUBLIKA HRVATSKA” powtarzający się
w falistych liniach w środkowej dolnej części;
■ 
utajone:
p
 o obu stronach świecące w kolorach seledynowym, czerwonym i niebieskim:
– nitka zabezpieczająca (na stronie odwrotnej przerywana),
– włókna,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze seledynowym,
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej w środkowej
części i w prawej dolnej części świecące w kolorze żółtym,
– ornament pojawiający się wzdłuż lewego i prawego brzegu paska holograficznego świecący w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części i napis w lewej dolnej części
pola znaku wodnego świecące w kolorze żółtym,
– fragmenty szaty graficznej z lewej strony, napisy i podpis w górnej części
pola znaku wodnego oraz napisy wzdłuż lewego brzegu świecące w kolorze ciemnożółtym,
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso świecące w kolorze seledynowym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny z prawej strony, na którym w zależności od kąta
patrzenia widoczne są powtarzające się: kościół Św. Wita z napisami „100
KUNA”, liczba „100” i napisy „KUNA”, „HNB”; wzdłuż lewego i prawego
brzegu paska powtarzający się napis „100 KUNA”; w górnej i dolnej części
pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło z lewej
strony herbu (recto-verso),
– prostokątne pola w tle fragmentu kościoła Św. Wita w lewej górnej i dolnej
części zmieniające barwę z różowej na szarą (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa, pomarańczowa, żółta, szara, zielona;
strona odwrotna – brązowa, pomarańczowa, różowa, żółta, niebieska.

B/8

Chorwacja
200 kun

Wymiary: 142 x 71 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Stjepana Radicia;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana,
z powtarzającym się napisem „200 HRK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk na stronie przedniej:
– tekst hymnu narodowego w środkowej górnej części z prawej strony herbu,
– powtarzający się napis „REPUBLIKAHRVATSKASTJEPANRADIĆ”
w środkowej części powyżej liczby „200”,
– fragmenty napisu „REPUBLIKAHRVATSKA” powtarzające się w kwadratach w lewej dolnej części;
■ utajone:
p
 o obu stronach świecące w kolorach seledynowym, czerwonym i niebieskim:
– nitka zabezpieczająca (na stronie odwrotnej przerywana),
– włókna,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze seledynowym,
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej z lewej i prawej strony portretu świecące w kolorze seledynowym,
– ozdobny wzór pojawiający się wokół hologramu świecący w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej powyżej i poniżej budynku świecące w kolorze seledynowym,
oraz świecące w kolorze pomarańczowym:
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony,
– napisy wzdłuż lewego brzegu i w lewej dolnej części pola znaku wodnego
oraz napisy i podpis w górnej części pola znaku wodnego;
■ optyczne na stronie przedniej:
– hologram w lewej części w kształcie trapezu, na którym w zależności
od kąta patrzenia widoczny jest portret Stjepana Radicia (lewy lub prawy profil) na tle ozdobnych motywów, w prawym górnym rogu napis
„KUNA/200”, w dolnej części hologramu oraz wokół jego krawędzi powtarzający się napis „200 KUNA”; dolna część hologramu częściowo zadrukowana drukiem stalorytniczym,
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło z lewej
strony herbu (recto-verso),
– napis „KUNA” widoczny w zależności od kąta patrzenia na tle pionowego
pasa z prawej strony portretu (efekt kątowy),
– farba opalizująca zmieniająca barwę z różowej na szarą:
–p
 ionowy pas wzdłuż prawego brzegu z powtarzającą się liczbą „200”,
– prostokątne pola w tle fragmentów gmachu w lewej górnej i dolnej
części.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, zielona, jasnoczerwona, niebieska;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, zielona, niebieska.

B/9

Chorwacja
500 kun

Wymiary: 146 x 73 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Marko Marulicia;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „500 HK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk na stronie przedniej:
– tekst hymnu narodowego w środkowej górnej części z prawej strony herbu,
– powtarzający się napis „REPUBLIKAHRVATSKAMARKOMARULIĆSPLIĆANIN” w środkowej części powyżej liczby „500”,
– fragmenty napisu „REPUBLIKAHRVATSKA” powtarzające się w kropce
i w kwadracie w lewej dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach:
– włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym i niebieskim,
– punkty świecące w kolorze seledynowym,
na stronie przedniej świecące w kolorze seledynowym:
– oznaczenia serii i numeru,
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej z lewej i prawej strony portretu,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej z lewej strony świecące w kolorze zielonym,
oraz świecące w kolorze żółtym:
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso i szaty graficznej wokół pałacu,
– napisy wzdłuż lewego brzegu i w lewej dolnej części pola znaku wodnego
oraz napisy i podpis w górnej części pola znaku wodnego;
■ optyczne na stronie przedniej:
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło z lewej
strony herbu (recto-verso),
– napis „KUNA” widoczny w zależności od kąta patrzenia na tle pionowego
pasa z prawej strony portretu (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – oliwkowa w kilku odcieniach, zielona, jasnoczerwona, niebieska, fioletowa;
strona odwrotna – oliwkowobrązowa, oliwkowa, zielona, niebieska, fioletowa.

B/10

Chorwacja
1000 kun

Wymiary: 150 x 75 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Ante StarČevicia;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „1000 HK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ mikrodruk na stronie przedniej:
– tekst hymnu narodowego w środkowej górnej części z prawej strony herbu,
– powtarzający się napis „REPUBLIKAHRVATSKASTARČEVIĆANTE” poniżej herbu,
– fragmenty napisu „REPUBLIKAHRVATSKA” powtarzające się w kropce
i w kwadratach w lewej dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach:
– włókna świecące w kolorach seledynowym, czerwonym i niebieskim,
– punkty świecące w kolorze seledynowym,
na stronie przedniej świecące w kolorze seledynowym:
– oznaczenia serii i numeru,
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso oraz szaty graficznej z lewej i prawej strony portretu,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty zabezpieczenia recto-verso i szaty graficznej w środkowej części
świecące w kolorze żółtym,
oraz świecące w kolorze pomarańczowym:
– fragmenty szaty graficznej w lewej części,
– napisy wzdłuż lewego brzegu i w lewej dolnej części pola znaku wodnego
oraz napisy i podpis w górnej części pola znaku wodnego;
■ optyczne na stronie przedniej:
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło powyżej
liczby „1000” w środkowej dolnej części (recto-verso),
– napis „KUNA” widoczny w zależności od kąta patrzenia na tle pionowego
pasa z prawej strony portretu (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska, ciemnoszara, różowa, jasnoczerwona;
strona odwrotna – ciemnoszara, niebieska, czerwona, różowa.

Wartość
nominalna

5 kun

10 kun

10 kun

20 kun

50 kun

Pozycja

1

2

3

4

5

B/w

134 x 67

130 x 65

126 x 63

126 x 63

122 x 61

Wymiary
w mm

portret
I. Gundulicia

portret J. Jelacčicia

portret J. Dobrili

portret J. Dobrili

portret
F. K. Frankopana
i P. Zrinskiego

Znak wodny

fioletowobrązowa,
czerwona
niebieska, fioletowa

R/pałac Eltz w Vukovarze, pucharek w kształcie
gołębicy
A/ Ivan Gundulić

niebieska, fioletowa

fioletowobrązowa,
czerwona

A/ Josip Jelačić

R/ widok Dubrownika, pałac Rektorów

szara, brązowa

szara, brązowa

R/ amfiteatr w Pule, plan miasta Motovun

A/ Juraj Dobrila

fioletowa

fioletowa

A/ Juraj Dobrila
R/ amfiteatr w Pule, plan miasta Motovun

zielona

zielona

Barwy stron

R/ forteca w Varaždin, plan Starego Miasta

A/ Fran Krsto Frankopan i Petar Zrinski

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.01.2010 r.

01.04.2007 r.

01.04.2007 r.

01.04.2001 r.

01.04.2007 r.

Data wycofania
z obiegu

nie
określony

nie
określony

nie
określony

nie
określony

nie
określony

Termin
wymiany

emisja
1993 r.

emisja
1993 r.

emisja
1995 r.

emisja
1993 r.

emisja
1993 r.

Uwagi

Chorwacja

Wartość
nominalna

100 kun

200 kun

Pozycja

6

7

B/w

142 x 71

138 x 69

Wymiary
w mm

portret S. Radicia

portret
I. Mažuranicia

Znak wodny

brązowa, zielona

A/ Stjepan Radić

R/

A/

R/

A/

R/

A/

brązowa, zielona

brązowa, żółta

R/ kościół św. Wita w Rijece, plan kościoła

R/ gmach Komendy Miejskiej w Osijeku, pomnik

brązowa,
pomarańczowa

Barwy stron

A/ Ivan Mažuranič

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.01.2010 r.

01.01.2010 r.

Data wycofania
z obiegu

nie
określony

nie
określony

Termin
wymiany

emisja
1993 r.

emisja
1993 r.

Uwagi

Chorwacja

M/1

Chorwacja
1 lipa

Średnica: 17,00 mm
Masa: 0,70 g
Stop: aluminium, magnez
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

2 lipy

Średnica: 19,00 mm
Masa: 0,92 g
Stop: aluminium, magnez
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

5 lip

Średnica: 18,00 mm
Masa: 2,50 g
Stop: stal pokryta brązem
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/2

Chorwacja
10 lip

Średnica: 20,00 mm
Masa: 3,25 g
Stop: stal pokryta brązem
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

20 lip

Średnica: 18,50 mm
Masa: 2,90 g
Stop: stal niklowana
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

50 lip

Średnica: 20,50 mm
Masa: 3,65 g
Stop: stal niklowana
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/3

Chorwacja
1 kuna

Średnica: 22,50 mm
Masa: 5,00 g
Stop: miedź, nikiel, cynk
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

2 kuny

Średnica: 24,50 mm
Masa: 6,20 g
Stop: miedź, nikiel, cynk
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

5 kun

Średnica: 26,50 mm
Masa: 7,45 g
Stop: miedź, nikiel, cynk
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

