KANADA

Kanada
Jednostka pieniężna i jej podział:
Dolar (CAD)
1 dolar = 100 centów

Banknoty
Wartość
nominalna
5 dolarów

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie
B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/p-1

10 dolarów

B/8, B/9, B/10, B/11, B/12, B/13, B/14, B/p-2

20 dolarów

B/15, B/16, B/17, B/18, B/19, B/20, B/21, B/p-3

50 dolarów

B/22, B/23, B/24, B/25, B/26, B/p-4

100 dolarów

B/27, B/28, B/29, B/30, B/31, B/p-5

Monety
Wartość
nominalna
1 cent
5 centów

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie
M/p-1, 2, 3
M/1–1, 2, 3, M/2, M/p-4, 5, 6, 7, 8, 9

10 centów

M/2–2, 3, M/3, M/p-10, 11

25 centów

M/3–2, 3, M/4, M/p-12, 13

50 centów

M/4–2, 3, M/5, M/p-14, 15, 16

1 dolar

M/5–2, 3, M/6, M/p-17, 18, 19

2 dolary

M/6–2, 3, M/p-20

B/1

Kanada
5 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej na powierzchni szaty graficznej w kolorze
niebieskim powtarzające się:
– napisy: „BANK OF CANADA”, „BANQUE DU CANADA”, „FIVE”, „CINQ”,
„DOLLARS”,
– cyfra „5”;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, niebieska;
strona odwrotna – ciemnoniebieska.

B/2

Kanada
5 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ utajone:
po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim,
n
 a stronie przedniej oznaczenie serii i numeru w lewej górnej części świecące w kolorze jasnoczerwonym (słabo).
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska, pomarańczowa, oliwkowa, żółta, czerwona;
strona odwrotna – ciemnoniebieska.

B/3

Kanada
5 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska, pomarańczowa, oliwkowa, żółta, czerwona;
strona odwrotna – niebieska.

B/4

Kanada
5 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się:
– cyfra „5” wewnątrz falistych linii w środkowej części,
– napis „BANKOFCANADA5BANQUEDUCANADA5” wewnątrz poziomego pasa oraz powyżej i poniżej jego krawędzi;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska, żółta, pomarańczowa;
strona odwrotna – niebieska, jasnopomarańczowa, zielona, żółta.

B/5

Kanada
5 dolarów

SPE

SPE
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Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ włókna ochronne w kolorze ciemnoniebieskim;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „5FIVE5CINQ” w ukośnych liniach z lewej strony oraz w prawym górnym
i dolnym rogu,
– „5BANKOFCANADA5BANQUEDUCANADA” z lewej strony poniżej nazwy banku,
– „THE WEST BLOCK OF PARLIAMENT • L’EDIFICE DE L’OUEST DU PARLEMENT” o zmniejszającej się wysokości liter z prawej strony powyżej
cyfry „5”,
– „BANKOFCANADABANQUEDUCANADA” w lewej dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze czerwonym,
n
 a stronie przedniej godło oraz napis „FIVE•CINQ” ponad godłem
i „BANQUE / DU / CANADA / BANK / OF / CANADA” poniżej godła pojawiające się z lewej strony świecące w kolorze niebieskim;
■ optyczne:
na stronie przedniej:
– cyfra „5” widoczna w zależności od kąta patrzenia w lewej dolnej części
powyżej godła (efekt kątowy),
– trzy liście klonu w prawej dolnej części zmieniające barwę w zależności od
kąta patrzenia ze złotej na szarą (farba opalizująca),
n
 a stronie odwrotnej dwa płatki śniegu w postaci matowego rysunku
widocznego w zależności od kąta patrzenia na tle błyszczącej powierzchni
w lewej górnej części.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska, brązowa, żółta, zielona, fioletowa;
strona odwrotna – niebieska, pomarańczowa, zielona, żółta.

B/6

Kanada
5 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny, umiejscowiony; portret Sir Wilfrida Lauriera i cyfra „5”,
n
 a stronie przedniej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym,
n
 a stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ włókna ochronne w kolorze niebieskim;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana, z powtarzającym się napisem „5 CAN” (także w odbiciu lustrzanym), zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „5FIVE5CINQ” w ukośnych liniach z lewej strony oraz w prawym górnym
i dolnym rogu,
– „5BANKOFCANADA5BANQUEDUCANADA” z lewej strony poniżej nazwy banku,
– „THE WEST BLOCK OF PARLIAMENT • L’ÉDIFICE DE L’OUEST DU PARLEMENT” o zmniejszającej się wysokości liter z prawej strony powyżej
cyfry „5”;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym i żółtym,
n
 a stronie przedniej napis „BANK / OF / CANADA / 5 / BANQUE / DU /
CANADA” pojawiający się z lewej strony świecący w kolorach żółtym i czerwonym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części o pofalowanym brzegu, na którym
w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: cyfra „5”
i liście klonu oraz w tle z lewej strony cyfra „5” i napis „CANADA 5 CANADA 5 CANADA” wykonany mikrodrukiem; na brzegu z lewej strony napis
„CANADA”, z prawej cyfra „5”; w górnej i dolnej części pasek częściowo
zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– cyfra „5” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska, brązowa, żółta, zielona, fioletowa;
strona odwrotna – niebieska, pomarańczowa, zielona, żółta.

Kanada

B/7
5 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
m ikrodruk: na stronie przedniej cyfra „5” o zmniejszającej się wysokości,
powtarzająca się pod nazwą banku z lewej i prawej strony elementu
przeźroczystego;
■ 
optyczne po obu stronach:
– hologram, na którym na tle przeźroczystego pasa widoczny jest:
– w górnej części portret Sir Wilfrida Lauriera, powyżej, częściowo na
tle portretu napisy „BANK OF CANADA/5/BANQUE DU CANADA”,
wzdłuż dolnej części portretu i jednego boku powtarzająca się cyfra „5”,
– w dolnej części fragment budynku i napisy „BANK OF CANADA/5/
BANQUE DU CANADA”, mieniące się różnymi kolorami w zależności
od kąta patrzenia,
– napis „$5$5” tworzący okrąg z kropką w środku, widoczny pod światło,
na tle przeźroczystego liścia klonu;
■ 
przeźroczyste po obu stronach:
– liść klonu, z widocznym liściem klonu i okręgiem na jego tle,
– pionowy pas zawierający hologramy i elementy wytłoczone,
– cyfra „5” powtarzająca się wzdłuż brzegów pionowego pasa;
■ 
w ytłoczone: po obu stronach napis „5 CANADA 5” na tle przeźroczystego
pasa.
Oznaczenie dla niewidomych – w lewej górnej części (sześć wypukłych kropek).
Barwy dominujące po obu stronach – niebieska w kilku odcieniach.

B/8

Kanada
10 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej na powierzchni szaty graficznej w kolorze
fioletowym powtarzające się:
– napisy: „BANK OF CANADA”, „BANQUE DU CANADA”, „TEN”, „DIX”,
„DOLLARS”,
– liczba „10”;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, fioletowa;
strona odwrotna – ciemnofioletowa.

B/9

Kanada
10 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ utajone:
po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim,
n
 a stronie przedniej oznaczenie serii i numeru w lewej górnej części świecące w kolorze jasnoczerwonym (słabo).
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa, pomarańczowa, żółta, czerwona, niebieska;
strona odwrotna – fioletowa.

B/10

Kanada
10 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się:
– liczba „10” wewnątrz falistych linii w środkowej części,
– napis „BANKOFCANADA10BANQUEDUCANADA10” wewnątrz poziomego pasa oraz powyżej i poniżej jego krawędzi;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa, żółta, pomarańczowa, zielona;
strona odwrotna – jasnofioletowa, czarna, różowa, żółta.

B/11

Kanada
10 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ włókna ochronne w kolorze ciemnoniebieskim;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „10TEN10DIX” w ukośnych liniach z lewej strony oraz w prawym górnym
i dolnym rogu,
– „10BANQUEDUCANADA10BANKOFCANADA” z lewej strony poniżej
nazwy banku,
– „LA BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT • THE LIBRARY OF PARLIAMENT” o zmniejszającej się wysokości liter z prawej strony powyżej liczby „10”,
– „BANKOFCANADABANQUEDUCANADA” w lewej dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze czerwonym,
n
 a stronie przedniej godło oraz napis „DIX • TEN” ponad godłem i „BANK
/ OF / CANADA / BANQUE / DU / CANADA” poniżej godła pojawiające się
z lewej strony świecące w kolorze niebieskim;
■ optyczne:
na stronie przedniej:
– liczba „10” widoczna w zależności od kąta patrzenia w lewej dolnej części
powyżej godła (efekt kątowy),
– trzy liście klonu w prawej dolnej części zmieniające barwę w zależności od
kąta patrzenia ze złotej na szarą (farba opalizująca),
n
 a stronie odwrotnej dwa gołębie w postaci matowego rysunku widocznego w zależności od kąta patrzenia na tle błyszczącej powierzchni w lewej
górnej części.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa w kilku odcieniach, żółta, pomarańczowa, szarozielona, niebieska;
strona odwrotna – fioletowa, czerwona, niebieska, żółta.

B/12

Kanada
10 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Sir Johna A. Macdonalda i liczba „10”,
n
 a stronie przedniej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym,
n
 a stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ włókna ochronne w kolorze ciemnoniebieskim;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana,
z powtarzającym się napisem „10 CAN” (także w odbiciu lustrzanym), zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „10TEN10DIX” w ukośnych liniach z lewej strony oraz w prawym
górnym i dolnym rogu,
– napis „10BANQUEDUCANADA10BANKOFCANADA” z lewej strony poniżej nazwy banku,
– napis „LA BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT • THE LIBRARY OF PARLIAMENT” o zmniejszającej się wysokości liter z prawej strony powyżej
liczby „10”,
– napis „BANKOFCANADABANQUEDUCANADA” w ukośnych liniach z lewej strony napisu „BANQUE DU CANADA”,
– liczba „10” wewnątrz cyfr liczby „10” w prawej dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym i żółtym,
n
 a stronie przedniej napis „BANQUE / DU / CANADA / 10 / BANK / OF /
CANADA” pojawiający się z lewej strony świecący w kolorach żółtym i czerwonym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części o pofalowanym brzegu, na którym
w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: liczba „10”
i liście klonu oraz w tle z lewej strony liczba „10” i napis „CANADA 10
CANADA 10 CANADA” wykonany mikrodrukiem; na brzegu z lewej strony napis „CANADA”, z prawej liczba „10”; w górnej i dolnej części pasek
częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– liczba „10” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa w kilku odcieniach, żółta, pomarańczowa, szarozielona, niebieska;
strona odwrotna – fioletowa, czerwona, niebieska, pomarańczowa.

Kanada

B/13
10 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
m ikrodruk: na stronie przedniej liczba „10” o zmniejszającej się wysokości
cyfr, powtarzająca się pod nazwą banku z lewej i prawej strony elementu
przeźroczystego;
■ 
optyczne po obu stronach:
– hologram, na którym na tle przeźroczystego pasa widoczny jest:
– w górnej części portret Sir Johna A. Macdonalda, powyżej, częściowo na
tle portretu napisy „BANQUE DU CANADA/10/BANK OF CANADA”,
wzdłuż dolnej części portretu i jednego boku powtarzająca się liczba
„10”,
– w dolnej części fragment budynku i napisy „BANQUE DU CANADA/10/
BANK OF CANADA”, mieniące się różnymi kolorami w zależności od
kąta patrzenia,
– napis „$10$10” tworzący okrąg z kropką w środku, widoczny pod światło,
na tle przeźroczystego liścia klonu;
■ 
przeźroczyste po obu stronach:
– liść klonu, z widocznym liściem klonu i okręgiem na jego tle,
– pionowy pas zawierający hologramy i elementy wytłoczone,
– liczba „10” powtarzająca się wzdłuż brzegów pionowego pasa;
■ 
w ytłoczone: po obu stronach napis „10 CANADA 10” na tle przeźroczystego
pasa.
Oznaczenie dla niewidomych – w lewej górnej części (sześć wypukłych kropek
powtórzonych dwukrotnie).
Barwy dominujące po obu stronach – fioletowa w kilku odcieniach.

B/14

Kanada
10 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia (w układzie pionowym)*:
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy: „BANK OF CANADA 10
BANQUE DU CANADA” i „LIBRARY OF PARLIAMENT 10 BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT”, wzdłuż dolnej krawędzi półkolistego elementu
w dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
–
„CANADA 10” w dolnej części, z lewej i prawej strony na brzegach
banknotu,
–
„BANK OF CANADA 10 BANQUE DU CANADA” i „LIBRARY OF
PARLIAMENT 10 BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT”, wzdłuż dolnej
krawędzi półkolistego elementu w dolnej części;
■ 
optyczne:
po obu stronach:
– hologramy na tle elementu przeźroczystego, w dolnej części: sufit biblioteki Muzeum Praw Człowieka, liście klonu i godło, mieniące się różnymi
kolorami w zależności od kąta patrzenia,
– liść klonu w dolnej części w kolorze srebrnym z efektem 3D,
na stronie przedniej hologram w lewej dolnej części – flaga Kanady mieniąca się różnymi kolorami w zależności od kąta patrzenia,
na stronie odwrotnej pióro w górnej części, wydrukowane farbą płynnie
zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia od złotego do zielonego
(farba zmienna optycznie),
■ 
element przeźroczysty po obu stronach:
– dwa liście klonu w górnej części,
– prostokątna powierzchnia z folią holograficzną, w dolnej części;
■ 
farba metaliczna: na stronie przedniej i odwrotnej prostokąty w dolnej
części, w kolorze fioletowym o metalicznym połysku;
■ 
w ytłoczone: na stronie przedniej liść klonu w prawej dolnej części.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawej górnej części
(sześć wypukłych kropek powtórzonych dwukrotnie).
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa w kilku odcieniach, żółta, niebieska, zielona;
strona odwrotna – fioletowa w kilku odcieniach, szara, żółta, zielona.
* Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Bank of Canada (www.bankofcanada.ca) oraz w bazie Keesing Documentchecker.

B/15

Kanada
20 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej na powierzchni szaty graficznej w kolorze
oliwkowozielonym powtarzające się:
– napisy: „BANK OF CANADA”, „BANQUE DU CANADA”, „TWENTY”,
„VINGT”, „DOLLARS”,
– liczba „20”;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, oliwkowa;
strona odwrotna – oliwkowa.

B/16

Kanada
20 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ utajone:
po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim,
n
 a stronie przedniej oznaczenie serii i numeru w lewej górnej części świecące w kolorze jasnoczerwonym (słabo).
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, fioletowa, pomarańczowa,
żółta, niebieska;
strona odwrotna – zielona.

B/17

Kanada

SPECIMEN

20 dolarów

SPECIMEN

SPECIMEN

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim.
Barwa dominująca po obu stronach – zielona.

B/18

Kanada
20 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się:
– liczba „20” wewnątrz falistych linii w środkowej części,
– napis „BANKOFCANADA20BANQUEDUCANADA20” wewnątrz poziomego pasa oraz powyżej i poniżej jego krawędzi;
■ utajone: p
 o obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim;
■ optyczne: na stronie przedniej prostokąt z liczbą „20” w środku, zmieniający
kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony w lewej górnej
części (folia zmienna optycznie).
Barwa dominująca po obu stronach – zielona.

B/19

Kanada
20 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret królowej Elżbiety II i liczba „20”,
n
 a stronie przedniej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym,
n
 a stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ włókna ochronne w kolorze niebieskim;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana,
z powtarzającym się napisem „20 CAN” (także w odbiciu lustrzanym),
zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „20TWENTY20VINGT” w ukośnych liniach z lewej strony oraz
w prawym górnym i dolnym rogu,
– napis „20BANKOFCANADA20BANQUEDUCANADA” z lewej strony poniżej nazwy banku,
– napis „THE CENTRE BLOCK OF PARLIAMENT • L’ÉDIFICE DU CENTRE
DU PARLEMENT” o zmniejszającej się wysokości liter z prawej strony
powyżej liczby „20”,
– liczba „20” wewnątrz cyfr liczby „20” w prawej dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym i żółtym,
n
 a stronie przedniej napis „BANQUE / DU / CANADA / 20 / BANK / OF /
CANADA” pojawiający się z lewej strony świecący w kolorach żółtym i czerwonym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części o pofalowanym brzegu, na którym
w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: liczba „20”
i liście klonu oraz w tle z lewej strony liczba „20” i napis „CANADA 20
CANADA 20 CANADA 20” wykonany mikrodrukiem; na brzegu z lewej
strony napis „CANADA”, z prawej liczba „20”; w górnej i dolnej części pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– liczba „20” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawej górnej części.
Barwy dominujące po obu stronach – zielona, żółta, brązowa, fioletowa.

B/20

Kanada
20 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej liczba „20” o zmniejszającej się wysokości
cyfr, powtarzająca się pod nazwą banku z lewej i prawej strony elementu
przeźroczystego;
■ optyczne po obu stronach:
– hologram, na którym na tle przeźroczystego pasa widoczny jest:
– w górnej części portret królowej Elżbiety II, powyżej, częściowo na tle portretu napisy „BANK OF CANADA/20/BANQUE DU CANADA”, wzdłuż
dolnej części portretu i jednego boku powtarzająca się liczba „20”,
–
w dolnej części fragment budynku i napisy „BANK OF CANADA/20/
BANQUE DU CANADA”, mieniące się różnymi kolorami w zależności od
kąta patrzenia,
– napis „$20$20” tworzący okrąg z kropką w środku, widoczny pod światło,
na tle przeźroczystego liścia klonu;
■ przeźroczyste po obu stronach:
– liść klonu, z widocznym liściem klonu i okręgiem na jego tle,
– pionowy pas zawierający hologramy i elementy wytłoczone,
– liczba „20” powtarzająca się wzdłuż brzegów pionowego pasa;
■ 
w ytłoczone: po obu stronach napis „20 CANADA 20” na tle przeźroczystego
pasa.
Oznaczenie dla niewidomych – w lewej górnej części (sześć wypukłych kropek
powtórzonych trzykrotnie).
Barwy dominujące: po obu stronach – zielona w kilku odcieniach.

B/21

Kanada
20 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/
Uwaga: banknot okolicznościowy, wyemitowany z okazji historycznego panowania Elżbiety II
(9 września 2015 r. Elżbieta II stała się najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii).

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej liczba „20” o zmniejszającej się wysokości
cyfr, powtarzająca się pod nazwą banku z lewej i prawej strony elementu
przeźroczystego;
■ 
optyczne po obu stronach:
– hologram, na którym na tle przezroczystego pasa widoczny jest:
– w górnej części portret królowej Elżbiety II, powyżej i poniżej portretu
powtarzające się napisy „A HISTORIC REIGN UN RÉGNE HISTORIQUE” (także w odbiciu lustrzanym),
– w dolnej części kompozycja z korony, monogramu „EIIR” i wieńca z 13
liści klonu, powyżej kompozycji napisy „UN RÉGNE HISTORIQUE A HISTORIC REIGN”, poniżej kompozycji mikrodrukiem napis „BANK OF
CANADA BANQUE DU CANADA” (także w odbiciu lustrzanym) oraz
powtarzające się napisy „A HISTORIC REIGN UN RÉGNE HISTORIQUE” (także w odbiciu lustrzanym),
– napis „$20$20” tworzący okrąg z kropką w środku, widoczny pod światło,
na tle przeźroczystego liścia klonu;
■ 
przeźroczyste po obu stronach:
– liść klonu, z widocznym liściem klonu i okręgiem na jego tle,
– pionowy pas zawierający hologramy,
– liczba „20” powtarzająca się wzdłuż brzegów pionowego pasa.
Oznaczenie dla niewidomych – w lewej górnej części (sześć wypukłych kropek
powtórzonych trzykrotnie).
Barwy dominujące: po obu stronach – zielona w kilku odcieniach.

B/22

Kanada
50 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej na powierzchni szaty graficznej w kolorze
brązowopomarańczowym powtarzające się:
–
napisy: „BANK OF CANADA”, „BANQUE DU CANADA”, „FIFTY”,
„CINQUANTE”, „DOLLARS”,
– liczba „50”;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, brązowopomarańczowa;
strona odwrotna – pomarańczowa.

B/23

Kanada
50 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ utajone:
po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim,
n
 a stronie przedniej oznaczenie serii i numeru w lewej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym (słabo).
Barwy dominujące:
strona przednia – czerwona, jasnozielona, żółta, niebieska;
strona odwrotna – czerwona, zielona.

B/24

Kanada
50 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się:
– liczba „50” wewnątrz falistych linii w środkowej części,
– napis „BANKOFCANADA50BANQUEDUCANADA50” wewnątrz poziomego pasa oraz powyżej i poniżej jego krawędzi;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim;
■ optyczne: na stronie przedniej prostokąt z liczbą „50” w środku, zmieniający
kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony w lewej górnej
części (folia zmienna optycznie).
Barwy dominujące:
strona przednia – czerwonobrązowa, żółta;
strona odwrotna – czerwonobrązowa.

B/25

Kanada
50 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret W.L. Mackenziego Kinga i liczba „50”,
n
 a stronie przedniej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym,
n
 a stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ włókna ochronne w kolorze niebieskim;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana,
z powtarzającym się napisem „50 CAN” (także w odbiciu lustrzanym),
zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „50FIFTY50CINQUANTE” w ukośnych liniach z lewej strony oraz
w prawym górnym i dolnym rogu,
– napis „50BANQUEDUCANADA50BANKOFCANADA” z lewej strony poniżej nazwy banku,
– napis „LA TOUR DE LA PAIX • THE PEACE TOWER” o zmniejszającej się
wysokości liter z prawej strony powyżej liczby „50”,
– liczba „50” wewnątrz cyfr liczby „50” w prawej dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym i żółtym,
n
 a stronie przedniej napis „BANK / OF / CANADA / 50 / BANQUE / DU /
CANADA” pojawiający się z lewej strony świecący w kolorach żółtym i czerwonym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części o pofalowanym brzegu, na którym
w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: liczba „50”
i liście klonu oraz w tle z lewej strony liczba „50” i napis „CANADA 50
CANADA 50 CANADA” wykonany mikrodrukiem; na brzegu z lewej strony napis „CANADA”, z prawej liczba „50”; w górnej i dolnej części pasek
częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– liczba „50” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa, czerwona, żółta, zielona;
strona odwrotna – brązowa, czerwona, fioletowa, żółta.

B/26

Kanada
50 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej liczba „50” o zmniejszającej się wysokości
cyfr, powtarzająca się pod nazwą banku z lewej i prawej strony elementu
przeźroczystego;
■ optyczne po obu stronach:
– hologram, na którym na tle przeźroczystego pasa widoczny jest:
– w górnej części portret W. L. Mackenziego Kinga, powyżej, częściowo na
tle portretu napisy „BANQUE DU CANADA/50/BANK OF CANADA”,
wzdłuż dolnej części portretu i jednego boku powtarzająca się liczba
„50”,
– w dolnej części fragment budynku i napisy „BANQUE DU CANADA/50/
BANK OF CANADA”, mieniące się różnymi kolorami w zależności od
kąta patrzenia,
– napis „$50$50” tworzący okrąg z kropką w środku, widoczny pod światło,
na tle przeźroczystego liścia klonu;
■ przeźroczyste po obu stronach:
– liść klonu, z widocznym liściem klonu i okręgiem na jego tle,
– pionowy pas zawierający hologramy i elementy wytłoczone,
– liczba „50” powtarzająca się wzdłuż brzegów pionowego pasa;
■ 
w ytłoczone: po obu stronach napis „50 CANADA 50” na tle przeźroczystego
pasa.
Oznaczenie dla niewidomych – w lewej górnej części (sześć wypukłych kropek
powtórzonych czterokrotnie).
Barwy dominujące po obu stronach – czerwona w kilku odcieniach.

B/27

Kanada
100 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej na powierzchni szaty graficznej w kolorze
brązowym powtarzające się:
– napisy: „BANK OF CANADA”, „BANQUE DU CANADA”, „ONE HUNDRED”, „CENT”, „DOLLARS”,
– liczba „100”;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, brązowa;
strona odwrotna – oliwkowobrązowa.

B/28

Kanada
100 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa, zielona, czerwona, niebieska, żółta;
strona odwrotna – brązowa.

B/29

Kanada
100 dolarów

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ confetti w kolorze zielonym rozmieszczone nieregularnie;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się:
– liczba „100” wewnątrz falistych linii w środkowej części,
– napis „BANKOFCANADA100BANQUEDUCANADA100” wewnątrz poziomego pasa oraz powyżej i poniżej jego krawędzi;
■ utajone: po obu stronach niektóre confetti świecące w kolorze niebieskim;
■ 
optyczne: na stronie przedniej prostokąt z liczbą „100” w środku, zmieniający kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony w lewej górnej
części (folia zmienna optycznie).
Barwy dominujące po obu stronach – brązowa, jasnopomarańczowa.

B/30

Kanada
100 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Sir Roberta L. Bordena i liczba „100”,
n
 a stronie przedniej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym,
n
 a stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ włókna ochronne w kolorze niebieskim;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana,
z powtarzającym się napisem „100 CAN” (także w odbiciu lustrzanym),
zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „ONEHUNDRED100/CENT100” w ukośnych liniach z lewej strony
oraz w prawym górnym i dolnym rogu,
– napis „100BANKOFCANADA100BANQUEDUCANADA” z lewej strony
poniżej nazwy banku,
– napis „THE EAST BLOCK OF PARLIAMENT • L’ÉDIFICE DE L’EST DU
PARLEMENT” o zmniejszającej się wysokości liter z prawej strony powyżej liczby „100”,
– liczba „100” wewnątrz cyfr liczby „100” w prawej dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym i żółtym,
n
 a stronie przedniej napis „BANQUE / DU / CANADA / 100 / BANK / OF /
CANADA” pojawiający się z lewej strony świecący w kolorach żółtym i czerwonym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części o pofalowanym brzegu, na którym
w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się: liczba „100”
i liście klonu oraz w tle z lewej strony liczba „100” i napis „CANADA 100
CANADA 100 CANADA” wykonany mikrodrukiem; na brzegu z lewej
strony napis „CANADA”, z prawej liczba „100”; w górnej i dolnej części
pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym,
– liczba „100” w całości widoczna pod światło w prawej dolnej części (recto-verso).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa, zielona;
strona odwrotna – brązowa, zielona, żółta.

B/31

Kanada
100 dolarów

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Źródło: Bank of Canada, https://www.bankofcanada.ca/banknotes/image-gallery/

Wymiary: 152,4 x 69,85 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej liczba „100” o zmniejszającej się wysokości cyfr, powtarzająca się pod nazwą banku z lewej i prawej strony elementu przeźroczystego;
■ optyczne po obu stronach:
– hologram, na którym na tle przeźroczystego pasa widoczny jest:
– w górnej części portret Sir Roberta L. Bordena, powyżej, częściowo na
tle portretu napisy „BANK OF CANADA/100/BANQUE DU CANADA”,
wzdłuż dolnej części portretu i jednego boku powtarzająca się liczba
„100”,
– w dolnej części fragment budynku i napisy „BANK OF CANADA/100/
BANQUE DU CANADA”, mieniące się różnymi kolorami w zależności
od kąta patrzenia,
– napis „$100$100” tworzący okrąg z kropką w środku, widoczny pod światło, na tle przeźroczystego liścia klonu;
■ przeźroczyste po obu stronach:
– liść klonu, z widocznym liściem klonu i okręgiem na jego tle,
– pionowy pas zawierający hologramy i elementy wytłoczone,
– liczba „100” powtarzająca się wzdłuż brzegów pionowego pasa;
■ 
w ytłoczone: po obu stronach napis „100 CANADA 100” na tle przeźroczystego pasa.
Oznaczenie dla niewidomych – w lewym górnym rogu i w środkowej górnej
części (po sześć wypukłych kropek).
Barwy dominujące: po obu stronach – brązowa w kilku odcieniach.
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5 dolarów
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Znak wodny

brązowa

czarna, brązowa

A/ Sir John A. MacDonald
R/ alegoryczna postać mężczyzny z dzieckiem, nominał

pomarańczowa

czarna, pomarańczowa

oliwkowozielona

czarna, oliwkowozielona

fioletowa

czarna, fioletowa

niebieska

czarna, niebieska

Barwy stron

R/ alegoryczna postać kobiety, nominał

A/ Jerzy VI

R/ alegoryczna postać kobiety, nominał

A/ Jerzy VI

R/ Merkury, nominał

A/ Jerzy VI

R/ alegoryczna postać mężczyzny, nominał

A/ Jerzy VI

Rysunek stron

Pozostałe banknoty w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

Wymiary
w mm

Wartość
nominalna

Pozycja

B/p

Uwagi

Kanada

Wartość
nominalna

1 dolar

1 dolar

1 dolar

1 dolar

2 dolary

Pozycja

1

2

3

4

5

B/w

Znak wodny

brak

brak

brak

brak

brak

Wymiary
w mm

152,4 x
73,03

152,4 x
69,85

152,4 x
69,85

152,4 x
69,85

152,4 x
73,03

czerwonobrązowa

czarna, czerwona

A/ Jerzy VI
R/ alegoryczna postać kobiety, nominał

zielona, niebieska

czarna, jasnozielona,
niebieska, żółta

zielona

czarna, zielona

zielona

czarna, zielona

zielona

czarna, zielona

Barwy stron

R/ spław drewna na Ottawie, budynek
Parlamentu

A/ Elżbieta II

R/ budynek Parlamentu

A/ Elżbieta II

R/ zachmurzone niebo nad prerią

A/ Elżbieta II

R/ alegoryczna postać kobiety, nominał

A/ Jerzy VI

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.01.2021 r.

01.01.2021 r.

01.01.2021 r.

01.01.2021 r.

01.01.2021 r.

Data wycofania
z obiegu

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

Termin
wymiany

*

*

*

*

*

Uwagi

Kanada

brak

152,4 x
69,85

152,4 x
73,03

152,4 x
69,85

2 dolary

1000
dolarów

1000
dolarów

8

9

10

brak

brak

brak

2 dolary

152,4 x
69,85

7

brak

152,4 x
69,85

2 dolary

6

Znak wodny

Wymiary
w mm

Wartość
nominalna

Pozycja

B/w

brązowa,
jasnofioletowa, szara
czarna, czerwona

R/ dwa ptaki (rudziki)
A/ Sir Wilfrid Laurier

czarna,
ciemnoróżowa
różowobordowa

A/ Elżbieta II
R/ wieś, jezioro, góry

czerwona

brązowa, fioletowa,
szara

A/ Elżbieta II

R/ alegoryczna postać kobiety z dzieckiem,
nominał

brązowa, niebieska

brązowa, żółta,
niebieska

czerwonobrązowa

czarna, czerwona

Barwy stron

R/ Eskimosi przygotowujący się do polowania

A/ Elżbieta II

R/ wieś nad rzeką

A/ Elżbieta II

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.01.2021 r.

01.01.2021 r.

01.01.2021 r.

01.01.2021 r.

01.01.2021 r.

Data wycofania
z obiegu

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

Termin
wymiany

*

*

*

*

*

Uwagi

Kanada

152,4 x
69,85

1000
dolarów

11

brak

Znak wodny

różowobordowa,
szara, ciemnożółta

R/ dwa ptaki siedzące na gałęzi

R/

A/

R/

A/

R/

A/

różowobordowa,
ciemnożółta

Barwy stron

A/ Elżbieta II

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.01.2021 r.

Data wycofania
z obiegu

nieokreślony

Termin
wymiany

*

Uwagi

Kanada

* Uwaga: wycofaniu i wymianie podlegają również banknoty o nominałach 1 dolar, 2 dolary, 25 dolarów, 500 dolarów i 1000 dolarów, nie zamieszczone w tabeli, emitowane od 1935 r.

Wymiary
w mm

Wartość
nominalna

Pozycja

B/w

M/1

Kanada
5 centów

Średnica: 21,21 mm
(moneta dwunastokątna)
Masa: 4,54 g
Stop:
a) stal chromowana
b) nikiel
Obrzeże: gładkie
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

5 centów

Średnica: 21,21 mm
Masa: 4,54 g
Stop: nikiel
Obrzeże: gładkie
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved

Data wycofania z obiegu

Średnica:
a) 21,21 mm
b) 21,20 mm
Masa: 
a) 4,54 g
b) 4,60 g
Stop:
a) nikiel
b) miedzionikiel
Obrzeże: gładkie

Termin wymiany

5 centów

Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/2

Kanada
5 centów

Średnica: 21,20 mm
Masa: 3,95 g
Stop: stal pokryta niklem
Obrzeże: gładkie
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

10 centów

Średnica: 18,03 mm
Masa: 2,33 g
Próba: Ag 800/1000
Obrzeże: ząbkowane
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Średnica: 18,03 mm
Masa:
a) 2,33 g
b) 2,07 g
Próba/Stop:
a) Ag 800/1000
b) nikiel
Obrzeże: ząbkowane

Termin wymiany

10 centów

Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/3

Kanada
10 centów

Średnica: 18,03 mm
Masa: 1,75 g
Stop: stal pokryta niklem
Obrzeże: ząbkowane
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

25 centów

Średnica: 23,88 mm
Masa: 5,83 g
Próba: Ag 800/1000
Obrzeże: ząbkowane
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Średnica: 23,88 mm
Masa:
a) 5,83 g
b) 5,05 g
Próba/Stop:
a) Ag 800/1000
b) nikiel
Obrzeże: ząbkowane

Termin wymiany

25 centów

Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/4

Kanada
25 centów

Średnica: 23,88
Masa: 4,40 g
Stop: stal pokryta niklem
Obrzeże: ząbkowane
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

50 centów

Średnica: 29,72 mm
Masa: 11,66 g
Próba: Ag 800/1000
Obrzeże: ząbkowane
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

50 centów

Średnica: 27,13 mm
Masa: 8,10 g
Stop: nikiel
Obrzeże: ząbkowane
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/5

Kanada
50 centów

Średnica: 27,13 mm
Masa: 6,90 g
Stop: stal pokryta niklem
Obrzeże: ząbkowane
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

1 dolar

Średnica: 36,06 mm
Masa: 23,30 g
Próba: Ag 800/1000
Obrzeże: ząbkowane
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

1 dolar

Średnica: 26,72 mm
(moneta jedenastokątna)
Masa: 7,00 g
Stop: nikiel pokryty brązem
Obrzeże: gładkie
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/6

Kanada
1 dolar

Średnica: 26,50 mm
(moneta jedenastokątna)
Masa: 7,00 g
Stop: nikiel pokryty brązem
Obrzeże: gładkie
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

2 dolary
Średnica: 28,00 mm
Masa: 7,30 g
Stop:
rdzeń – miedź,
aluminium, nikiel
pierścień – nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved
Data wycofania z obiegu

Średnica: 28,00 mm
Masa: 7,30 g
Stop:
rdzeń – miedź,
aluminium, nikiel
pierścień – nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

Termin wymiany

2 dolary

Coin images©2019
Royal Canadian Mint. All rights reserved

Uwaga: w obiegu znajdują się również monety, które na awersie w górnej części posiadają rok emisji,
a w dolnej części znak Royal Canadian Mint.
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Wartość
nominalna

1 cent

1 cent

1 cent

5 centów

5 centów

Pozycja

1

2

3

4

5

M/p

21,21

21,21

19,05

19,10

19,05

Średnica
w mm

gładkie

gładkie

miedź, cyna,
cynk

stal pokryta
miedzią

nikiel

mosiądz

2,50

2,35

4,54

4,54

gładkie

gładkie

gładkie

Obrzeże

brąz

Stop/Próba

3,24

Masa
wg

R/ bóbr kanadyjski, nominał, rok emisji

A/ Jerzy VI

R/ bóbr kanadyjski, nominał, rok emisji

A/ Jerzy VI

R/ gałązka klonu, nominał, rok emisji

A/ Elżbieta II

R/ gałązka klonu, nominał, rok emisji

A/ Elżbieta II

R/ gałązka klonu, nominał, rok emisji

A/ Elżbieta II

Rysunek stron

Pozostałe monety w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

dwunastokątna

moneta wycofywana
z obiegu

dwunastokątna,
moneta wycofywana
z obiegu

moneta wycofywana
z obiegu

Uwagi

Kanada

Wartość
nominalna

5 centów

5 centów

5 centów

5 centów

10 centów

Pozycja

6

7

8

9

10

M/p

18,03

21,21

21,21

21,21

21,21

Średnica
w mm

gładkie

gładkie

stal
chromowana

stal
chromowana

Ag 800/1000

4,54

4,54

2,33

ząbkowane

gładkie

mosiądz

4,54

gładkie

Obrzeże

nikiel

Stop/Próba

4,54

Masa
wg

R/ szkuner rybacki pod żaglami, nominał, rok emisji

A/ Jerzy VI

R/ bóbr kanadyjski, nominał, rok emisji

A/ Jerzy VI

R/ pochodnia, nominał, rok emisji

A/ Jerzy VI

R/ pochodnia, nominał, rok emisji

A/ Jerzy VI

R/ bóbr kanadyjski, nominał, rok emisji

A/ Jerzy VI

Rysunek stron

Pozostałe monety w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

dwunastokątna

dwunastokątna

dwunastokątna

dwunastokątna

Uwagi

Kanada

Wartość
nominalna

10 centów

25 centów

25 centów

50 centów

50 centów

Pozycja

11

12

13

14

15

M/p

29,72

29,72

23,88

23,62

18,03

Średnica
w mm

Ag 500/1000

Ag 800/1000

Ag 500/1000

Ag 800/1000

Ag 800/1000

5,83

5,05

11,66

11,66

Stop/Próba

2,33

Masa
wg

ząbkowane

ząbkowane

ząbkowane

ząbkowane

ząbkowane

Obrzeże

R/ godło, w dolnej części „CANADA” i rok emisji, w górnej
nominał

A/ Elżbieta II

R/ godło, w dolnej części „CANADA” i rok emisji, w górnej
nominał

A/ Jerzy VI

R/ karibu, nominał, rok emisji

A/ Elżbieta II

R/ karibu, nominał, rok emisji

A/ Jerzy VI

R/ szkuner rybacki pod żaglami, nominał, rok emisji

A/ Elżbieta II

Rysunek stron

Pozostałe monety w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie
Uwagi

Kanada

Wartość
nominalna

50 centów

1 dolar

1 dolar

1 dolar

Pozycja

16

17

18

19

M/p

26,50

32,13

36,06

29,72

Średnica
w mm

ząbkowane

gładkie

nikiel

stal
wielowarstwowo
pokryta
mosiądzem

15,62

6,27

ząbkowane

Ag 800/1000

23,30

ząbkowane

Obrzeże

Ag 800/1000

Stop/Próba

11,66

Masa
wg

R/ nur płynący po jeziorze, liść klonu w kole, „DOLLAR”

A/ Elżbieta II, rok emisji

R/ indiańskie kanu, „DOLLAR”, rok emisji

A/ Elżbieta II

R/ indiańskie kanu, „DOLLAR”, rok emisji

A/ Jerzy VI

R/ godło, z lewej „CANADA”, z prawej nominał, w górnej
części rok emisji

A/ Elżbieta II

Rysunek stron

Pozostałe monety w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie
Uwagi

Kanada

Wartość
nominalna

2 dolary

Pozycja

20

M/p

28,00

Średnica
w mm

6,92

Masa
wg
Obrzeże
na przemian
ząbkowane
i gładkie,
z napisem
„CANADA 2
DOLLARS”
i liśćmi klonu

Stop/Próba

rdzeń – brązal
wielowarstwowo
pokryty
mosiądzem,
pierścień – stal
wielowarstwowo
pokryta niklem

R/

A/

R/

A/

R/

A/

R/ niedźwiedź polarny na krze, dwa koła z liśćmi klonu, nominał

A/ Elżbieta II, rok emisji

Rysunek stron

Pozostałe monety w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

na rewersie
moneta posiada
zabezpieczenie optyczne:
w górnej części dwa
liście klonu widoczne
w zależności
od kąta patrzenia

Uwagi

Kanada

