SZWAJCARIA

Szwajcaria
Jednostka pieniężna i jej podział:
Frank (CHF)
1 frank = 100 centymów

Banknoty
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

10 franków

B/1, B/2

20 franków

B/3, B/4

50 franków

B/5, B/6

100 franków

B/7

200 franków

B/8, B/9

1000 franków

B/10

Monety
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

5 centymów

M/p-1

10 centymów

M/p-2

20 centymów

M/p-3

½ franka

M/p-4

1 frank

M/p-5

2 franki

M/p-6

5 franków

M/p-7

Szwajcaria

B/1
10 franków

Wymiary: 126 x 74 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia (w układzie pionowym):
■ znak wodny: umiejscowiony:
– portret Le Corbusiera w prawej górnej części na białym polu,
– liczba „10” w lewej górnej części na zadrukowanym polu (B);
■ nitka 
zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana;
■ mikrodruk: tekst zawierający opis osoby z portretu:
na stronie przedniej w środkowej części wewnątrz ciemnożółtego trójkąta,
na stronie odwrotnej wewnątrz ciemnożółtego kwadratu w środkowej
dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
– liczba „10” w kolorze brązowym pojawiająca się na lewym brzegu (F),
– liczba „10” pojawiająca się z prawej strony portretu świecąca w kolorze
żółtym,
–
przeważająca część lewej strony banknotu oraz fragment marginesu
z prawej strony świecące w kolorze żółtym,
– liczba „10” w lewym górnym rogu świecąca w kolorze jasnoseledynowym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– hologram w środkowej części:
– dwa trapezy, na których w zależności od kąta patrzenia widoczna jest
przesuwająca się po przekątnej liczba „10”; w dolnej części trapezów
wytłoczone napisy „BNS” i „SNB”,
– dwa małe trójkąty, na których w zależności od kąta patrzenia widoczne
są: w dolnym trójkącie napisy „BNS” lub „SNB” na tle napisów „BNS”
i „SNB” wykonanych mikrodrukiem, w górnym – krzyże,
– krzyż w górnej części na białym polu uzupełniający się pod światło (recto-verso),
–
liczba „10” widoczna w zależności od kąta patrzenia wzdłuż lewego
brzegu banknotu:
–
zmieniająca barwę z żółtej na szarą w lewym górnym rogu (farba
opalizująca) (A),
– zmieniająca kolor ze złotego na zielony w środkowej części (farba zmienna optycznie) (E),
– metalizowana o srebrnym połysku z napisami „BNS” i „SNB” w dolnej
części (liczba lśniąca) (G),
–w
 lewym dolnym rogu (efekt kątowy) (H);
■ farba barwiąca: na stronie przedniej liczba „10” wypukła w dotyku, pozostawiająca ślad przy pocieraniu o papier, z lewej strony hologramu (C);
■ 
perforowane: na stronie przedniej liczba „10” wykonana przy zastosowaniu
drobnych perforacji, widoczna pod światło z lewej strony pod liczbą barwiącą (D);
■ 
kontury liczby „10” na stronie przedniej z lewej strony pod liczbą barwiącą,
zaznaczone białą linią (D).

B/1

Szwajcaria

Litery A, B, C, D, E, F, G, H umieszczone przy opisach niektórych zabezpieczeń
oznaczają, że na stronie przedniej banknotu wzdłuż lewego marginesu występują analogiczne litery wskazując miejsca zabezpieczeń opisanych i analogicznie oznaczonych w niniejszym opisie.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w dolnej części portretu.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnożółta, brązowa w kilku odcieniach, szara, niebieska,
fioletowa;
strona odwrotna – ciemnożółta, jasnobrązowa, niebieska, zielona, fioletowaczerwona.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty, które nie posiadają zabezpieczenia w postaci liczby „10” wykonanej przy zastosowaniu drobnych
perforacji (D).

Szwajcaria

B/2
10 franków

Wymiary: 123 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia (w układzie pionowym):
■ 
znak wodny: umiejscowiony; flaga Szwajcarii, kula ziemska (E),
po obu stronach pola znaku wodnego zadrukowane drukiem stalorytniczym i offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana (na stronie odwrotnej widoczny fragment nitki), z powtarzającą się flagą Szwajcarii i liczbą „10”;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej tekst tworzący flagę Szwajcarii w górnej
części z lewej strony (B);
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach żółtym i niebieskim,
na stronie przedniej kula ziemska pojawiająca się w prawym górnym rogu
świecąca w kolorze żółtym (A);
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w dolnej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są: przesuwające się liczby „10” w kolorach czerwonym
i zielonym; z lewej strony kontury mapy Szwajcarii, sieć kolejowa, nazwy
najdłuższych tuneli kolejowych oraz liczba „10” utworzona z pionowych
linii, z widocznymi na niej krzyżami (D),
– krzyż w dolnej części na białym polu w całości widoczny pod światło (recto-verso),
– kula ziemska w środkowej części z prawej strony wydrukowana farbą
zmieniającą kolor ze złotego na zielony (farba zmienna optycznie),
– f laga Szwajcarii z lewej strony widoczna w zależności od kąta patrzenia
(efekt kątowy) (C),
na stronie odwrotnej w górnej części z lewej strony trójkąt widoczny w zależności od kąta patrzenia z widocznym fragmentem nitki zabezpieczającej;
■ 
perforowane: na stronie przedniej krzyż wykonany przy zastosowaniu drobnych perforacji, widoczny pod światło powyżej liczby „10” w dolnej części (D);
■ 
przeźroczysta folia: na stronie przedniej w lewym górnym rogu wycięte
w papierze okienko w kształcie krzyża, na stronie odwrotnej na okienko nałożona przeźroczysta folia w kształcie kwadratu; pod światło widoczna flaga
Szwajcarii (A).
Litery A, B, C, D, E umieszczone przy opisach niektórych zabezpieczeń, oznaczają, że na stronie przedniej banknotu wzdłuż lewego marginesu występują
analogiczne litery wskazując miejsca zabezpieczeń opisanych i analogicznie
oznaczonych w niniejszym opisie.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w górnej części na brzegach banknotu.
Barwy dominujące po obu stronach – jasnobrązowa, pomarańczowa, żółta,
niebieska.

Szwajcaria

B/3
20 franków

Wymiary: 137 x 74 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia (w układzie pionowym):
■ znak wodny: umiejscowiony:
– portret Arthura Honeggera w prawej górnej części na białym polu,
– liczba „20” w lewej górnej części na zadrukowanym polu (B);
■ nitka 
zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana;
■ mikrodruk: tekst zawierający opis osoby z portretu:
na stronie przedniej w środkowej części wewnątrz różowego rombu,
na stronie odwrotnej w środkowej dolnej części wewnątrz niebieskiego
kwadratu;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
– liczba „20” w kolorze ciemnoróżowym pojawiająca się na lewym brzegu (F),
– l iczba „20” pojawiająca się z prawej strony portretu świecąca w kolorze
żółtym,
– 
przeważająca część lewej strony banknotu oraz fragment marginesu
z prawej strony świecące w kolorze żółtym,
– liczba „20” w lewym górnym rogu świecąca w kolorze jasnoseledynowym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– hologram w środkowej części:
– dwa romby, na których w zależności od kąta patrzenia widoczna jest
przesuwająca się w kierunku pionowym liczba „20”; w dolnej części
rombów wytłoczone napisy „BNS” i „SNB”,
– dwa małe romby, na których w zależności od kąta patrzenia widoczne są: w rombie z lewej strony napisy „BNS” lub „SNB” na tle napisów
„BNS” i „SNB” wykonanych mikrodrukiem, z prawej – krzyże,
– krzyż w górnej części na białym polu uzupełniający się pod światło (recto-verso),
– liczba „20” widoczna w zależności od kąta patrzenia wzdłuż lewego brzegu banknotu:
– zmieniająca barwę z różowej na szarą w lewym górnym rogu (farba
opalizująca) (A),
–
zmieniająca kolor z różowego na zielony w środkowej części (farba
zmienna optycznie) (E),
– metalizowana o srebrnym połysku z napisami „BNS” i „SNB” w dolnej
części (liczba lśniąca) (G),
– w lewym dolnym rogu (efekt kątowy) (H);
■ farba barwiąca: na stronie przedniej liczba „20” wypukła w dotyku, pozostawiająca ślad przy pocieraniu o papier, z lewej strony hologramu (C);
■ 
perforowane: na stronie przedniej liczba „20” wykonana przy zastosowaniu
drobnych perforacji, widoczna pod światło z lewej strony pod liczbą
barwiącą (D);
■ 
kontury liczby „20” na stronie przedniej z lewej strony pod liczbą barwiącą,
zaznaczone białą linią (D).

B/3

Szwajcaria

Litery A, B, C, D, E, F, G, H umieszczone przy opisach niektórych zabezpieczeń
oznaczają, że na stronie przedniej banknotu wzdłuż lewego marginesu występują analogiczne litery wskazując miejsca zabezpieczeń opisanych i analogicznie
oznaczonych w niniejszym opisie.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w dolnej części portretu.
Barwy dominujące:
strona przednia – różowa w dwóch odcieniach, zielona, czerwona, fioletowa;
strona odwrotna – czerwona w dwóch odcieniach, zielona, niebieska.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty, które nie posiadają
zabezpieczenia w postaci liczby „20” wykonanej przy zastosowaniu drobnych
perforacji (D).

Szwajcaria

B/4
20 franków

Wymiary: 130 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia (w układzie pionowym):
■ 
znak wodny: umiejscowiony; flaga Szwajcarii, kula ziemska (E),
po obu stronach pola znaku wodnego zadrukowane drukiem stalorytniczym i offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana (na stronie odwrotnej widoczny fragment nitki), z powtarzającą się flagą Szwajcarii i liczbą „20”;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej tekst tworzący flagę Szwajcarii w górnej części z lewej strony (B);
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach żółtym i niebieskim,
na stronie przedniej kula ziemska pojawiająca się w prawym górnym rogu
świecąca w kolorze żółtym (A);
■ optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w dolnej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są: przesuwające się liczby „20” w kolorach czerwonym
i zielonym; z lewej strony kontury mapy Szwajcarii z okręgami symbolizującymi emisję światła w nocy, odległości niektórych ciał niebieskich od
Ziemi oraz liczba „20” utworzona z pionowych linii, z widocznymi na niej
krzyżami (D),
– krzyż w dolnej części na białym polu w całości widoczny pod światło (recto-verso)
– kula ziemska w środkowej części z prawej strony wydrukowana farbą
zmieniającą kolor z fioletowego na złoty (farba zmienna optycznie),
– f laga Szwajcarii z lewej strony widoczna w zależności od kąta patrzenia
(efekt kątowy) (C),
na stronie odwrotnej w górnej części z lewej strony trójkąt widoczny w zależności od kąta patrzenia z widocznym fragmentem nitki zabezpieczającej;
■ perforowane: na stronie przedniej krzyż wykonany przy zastosowaniu drobnych perforacji, widoczny pod światło powyżej liczby „20” w dolnej części
(D);
■ 
przeźroczysta folia: na stronie przedniej w lewym górnym rogu wycięte
w papierze okienko w kształcie krzyża, na stronie odwrotnej na okienko
nałożona przeźroczysta folia w kształcie kwadratu; pod światło widoczna
flaga Szwajcarii (A).
Litery A, B, C, D, E umieszczone przy opisach niektórych zabezpieczeń, oznaczają, że na stronie przedniej banknotu wzdłuż lewego marginesu występują
analogiczne litery wskazując miejsca zabezpieczeń opisanych i analogicznie
oznaczonych w niniejszym opisie.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w górnej części na brzegach banknotu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czerwona, zielona, pomarańczowa, fioletowa;
strona odwrotna – czerwona, fioletowa, zielona, ciemnoniebieska, pomarańczowa.

Szwajcaria

B/5
50 franków

Wymiary: 148 x 74 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia (w układzie pionowym):
■ znak wodny: umiejscowiony:
– portret Sophie Taeuber-Arp w prawej górnej części na białym polu,
– liczba „50” w lewej górnej części na zadrukowanym polu (B);
■ nitka 
zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana;
■ mikrodruk: tekst zawierający opis osoby z portretu wewnątrz małego kwadratu:
na stronie przedniej w środkowej części,
na stronie odwrotnej w środkowej dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
– liczba „50” w ciemnym kolorze pojawiająca się na lewym brzegu (F),
– liczba „50” pojawiająca się na prawym brzegu na tle portretu świecąca
w kolorze seledynowym,
– lewa część portretu świecąca w kolorze seledynowym,
– liczba „50” w lewym górnym rogu świecąca w kolorze jasnoseledynowym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– hologram w środkowej części:
– dwa prostokąty, na których w zależności od kąta patrzenia widoczna
jest przesuwająca się w kierunku poziomym liczba „50”; w dolnej części
prostokątów wytłoczone napisy „BNS” i „SNB”,
– dwa małe kwadraty, na których w zależności od kąta patrzenia widoczne są: w kwadracie z lewej strony napisy „BNS” lub „SNB” na tle napisów „BNS” i „SNB” wykonanych mikrodrukiem, z prawej – krzyże,
– krzyż w prawej górnej części na białym polu uzupełniający się pod światło
(recto-verso),
– liczba „50” widoczna w zależności od kąta patrzenia wzdłuż lewego brzegu banknotu:
– zmieniająca barwę z zielonej na szarą w lewym górnym rogu (farba opalizująca) (A),
– zmieniająca kolor z zielonego na różowy w środkowej części (farba
zmienna optycznie) (E),
– metalizowana o srebrnym połysku z napisami „BNS” i „SNB” w dolnej
części (liczba lśniąca) (G),
–w
 lewym dolnym rogu (efekt kątowy) (H);
■ farba barwiąca: na stronie przedniej liczba „50” wypukła w dotyku, pozostawiająca ślad przy pocieraniu o papier, z lewej strony hologramu (C);
■ 
perforowane: na stronie przedniej liczba „50” wykonana przy zastosowaniu
drobnych perforacji, widoczna pod światło z lewej strony pod liczbą
barwiącą (D);
■ 
kontury liczby „50” na stronie przedniej z lewej strony pod liczbą barwiącą,
zaznaczone białą linią (D).

B/5

Szwajcaria

Litery A, B, C, D, E, F, G, H umieszczone przy opisach niektórych zabezpieczeń
oznaczają, że na stronie przedniej banknotu wzdłuż lewego marginesu
występują analogiczne litery wskazując miejsca zabezpieczeń opisanych i analogicznie oznaczonych w niniejszym opisie.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w dolnej części portretu.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, niebieska, żółta, fioletowa, pomarańczowa;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, niebieska, fioletowa, jasnobrązowa, czerwona.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty, które nie posiadają
zabezpieczenia w postaci liczby „50” wykonanej przy zastosowaniu drobnych
perforacji (D).

Szwajcaria

B/6
50 franków

Wymiary: 132 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia (w układzie pionowym):
■ znak wodny: umiejscowiony; flaga Szwajcarii, kula ziemska (E),
po obu stronach pola znaku wodnego zadrukowane drukiem stalorytniczym i offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana (na stronie odwrotnej widoczny fragment nitki), z powtarzającą się flagą Szwajcarii i liczbą „50”;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej tekst tworzący flagę Szwajcarii w górnej
części z lewej strony (B);
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach żółtym i niebieskim,
na stronie przedniej kula ziemska pojawiająca się w prawym górnym rogu
świecąca w kolorze żółtym (A);
■ optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w dolnej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są: przesuwające się liczby „50” w kolorach czerwonym
i zielonym; kontury mapy Szwajcarii z mapą Alp, nazwy głównych czterotysięczników Alp Szwajcarskich oraz liczba „50” utworzona z pionowych
linii, z widocznymi na niej krzyżami (D),
– krzyż w dolnej części na białym polu w całości widoczny pod światło (recto-verso),
– kula ziemska w środkowej części z prawej strony wydrukowana farbą
zmieniającą kolor ze złotego na zielony (farba zmienna optycznie),
– f laga Szwajcarii z lewej strony kuli ziemskiej widoczna w zależności od
kąta patrzenia (efekt kątowy) (C)
na stronie odwrotnej w górnej części z lewej strony trójkąt widoczny pod
światło oraz w zależności od kąta patrzenia z widocznym fragmentem nitki
zabezpieczającej;
■ perforowane: na stronie przedniej krzyż wykonany przy zastosowaniu drobnych perforacji, widoczny pod światło powyżej liczby „50” w dolnej części (D);
■ 
przeźroczysta folia: na stronie przedniej w lewym górnym rogu wycięte
w papierze okienko w kształcie krzyża, na stronie odwrotnej na okienko
nałożona przeźroczysta folia w kształcie kwadratu; pod światło widoczna
flaga Szwajcarii (A).
Litery A, B, C, D, E umieszczone przy opisach niektórych zabezpieczeń, oznaczają, że na stronie przedniej banknotu wzdłuż lewego marginesu występują
analogiczne litery wskazując miejsca zabezpieczeń opisanych i analogicznie
oznaczonych w niniejszym opisie.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w górnej części na brzegach banknotu.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, czerwona, żółta, pomarańczowa, ciemnoniebieska
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, ciemnoniebieska, brązowa.

Szwajcaria

B/7
100 franków

Wymiary: 159 x 74 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia (w układzie pionowym):
■ znak wodny: umiejscowiony:
– portret Alberto Giacomettiego w prawej górnej części na białym polu,
– liczba „100” w lewej górnej części na zadrukowanym polu (B);
■ nitka 
zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana;
■ mikrodruk: 
tekst zawierający opis osoby z portretu:
na stronie przedniej w prawej części kwadratu w środkowej części,
na stronie odwrotnej wewnątrz niebieskiego kwadratu w środkowej dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
– liczba „100” w kolorze ciemnofioletowym pojawiająca się na lewym brzegu (F),
oraz świecące w kolorze seledynowym:
– liczba „100” pojawiająca się z prawej strony portretu,
– fragmenty portretu i szaty graficznej z lewej strony,
– fragment szaty graficznej z prawej strony,
– liczba „100” w lewym górnym rogu;
■ optyczne na stronie przedniej:
– hologram w środkowej części:
– dwa romby, na których w zależności od kąta patrzenia widoczna jest
przesuwająca się pod kątem 90o liczba „100” (mniejsza lub większa);
w dolnej części rombów wytłoczone napisy „BNS” i „SNB”,
– dwa małe trójkąty, na których w zależności od kąta patrzenia widoczne
są: w trójkącie z lewej strony napisy „BNS” lub „SNB” na tle napisów
„BNS” i „SNB” wykonanych mikrodrukiem, z prawej – krzyże,
– krzyż w górnej części na białym polu uzupełniający się pod światło (recto-verso),
– liczba „100” widoczna w zależności od kąta patrzenia wzdłuż lewego brzegu banknotu:
– zmieniająca barwę z niebieskiej na szarą w lewym górnym rogu (farba
opalizująca) (A),
– zmieniająca kolor z fioletowego na zielony w środkowej części (farba
zmienna optycznie) (E),
– metalizowana o srebrnym połysku z napisami „BNS” i „SNB” w dolnej
części (liczba lśniąca) (G),
–w
 lewym dolnym rogu (efekt kątowy) (H);
■ 
farba barwiąca: na stronie przedniej liczba „100” wypukła w dotyku, pozostawiająca ślad przy pocieraniu o papier, z lewej strony hologramu (C);
■ 
perforowane: na stronie przedniej liczba „100” wykonana przy zastosowaniu drobnych perforacji, widoczna pod światło z lewej strony pod liczbą barwiącą (D);
■ 
kontury liczby „100” na stronie przedniej pod liczbą barwiącą, wykonane
drukiem kropkowym (D).

B/7

Szwajcaria

Litery A, B, C, D, E, F, G, H umieszczone przy opisach niektórych zabezpieczeń oznaczają, że na stronie przedniej banknotu wzdłuż lewego marginesu
występują analogiczne litery wskazując miejsca zabezpieczeń opisanych
i analogicznie oznaczonych w niniejszym opisie.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w dolnej części portretu.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, czerwonobrązowa, pomarańczowa;
strona odwrotna – niebieska w kilku odcieniach, brązowa, pomarańczowa,
fioletowa.

Szwajcaria

B/8
200 franków

Wymiary: 170 x 74 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia (w układzie pionowym):
■ znak wodny: umiejscowiony:
– portret Charlesa Ferdinanda Ramuza w prawej górnej części na białym
polu,
– liczba „200” w lewej górnej części na zadrukowanym polu (B);
■ nitka 
zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana;
■ mikrodruk: tekst zawierający opis osoby z portretu:
na stronie przedniej w środkowej części wewnątrz żółtego trapezu,
na stronie odwrotnej wewnątrz żółtego kwadratu w środkowej dolnej
części;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
– liczba „200” w kolorze ciemnofioletowym pojawiająca się na lewym brzegu (F),
oraz świecące w kolorze seledynowym:
– liczba „200” pojawiająca się z prawej strony portretu,
– lewa część portretu oraz fragment marginesu z prawej strony,
– pas w środkowej części,
– liczba „200” w lewym górnym rogu;
■ optyczne n
 a stronie przedniej:
– hologram w środkowej części:
– trzy trapezy, na których w zależności od kąta patrzenia widoczna jest
przesuwająca się po przekątnej liczba „200” (mniejsza lub większa); na
dwóch trapezach wytłoczone napisy „BNS” i „SNB”,
– trapez, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są: w dolnej
części napisy „BNS” lub „SNB” na tle napisów „BNS” i „SNB” wykonanych mikrodrukiem, w górnej – krzyże,
– krzyż w górnej części na białym polu uzupełniający się pod światło (recto-verso),
– liczba „200” widoczna w zależności od kąta patrzenia wzdłuż lewego brzegu banknotu:
– zmieniająca barwę z brązowej na szarą w lewym górnym rogu (farba
opalizująca) (A),
– zmieniająca kolor ze złotego na zielony w środkowej części (farba zmienna optycznie) (E),
– metalizowana o srebrnym połysku z napisami „BNS” i „SNB” w dolnej
części (liczba lśniąca) (G),
–w
 lewym dolnym rogu (efekt kątowy) (H);
■ 
farba barwiąca: na stronie przedniej liczba „200” wypukła w dotyku, pozostawiająca ślad przy pocieraniu o papier, z lewej strony hologramu (C);
■ 
perforowane: na stronie przedniej liczba „200” wykonana przy zastosowaniu drobnych perforacji, widoczna pod światło z lewej strony pod liczbą barwiącą (D);
■ 
kontury liczby „200” na stronie przedniej pod liczbą barwiącą, wykonane
drukiem kropkowym (D).

B/8

Szwajcaria

Litery A, B, C, D, E, F, G, H umieszczone przy opisach niektórych zabezpieczeń oznaczają, że na stronie przedniej banknotu wzdłuż lewego marginesu
występują analogiczne litery wskazując miejsca zabezpieczeń opisanych
i analogicznie oznaczonych w niniejszym opisie.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w dolnej części portretu.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, niebieska, ciemnożółta, jasnofioletowa;
strona odwrotna – brązowa i zielona w kilku odcieniach, fioletowa, ciemnożółta, niebieska.

Szwajcaria

B/9
200 franków

Wymiary: 151 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia (w układzie pionowym):
■ 
znak wodny: umiejscowiony; flaga Szwajcarii, kula ziemska (E),
po obu stronach pola znaku wodnego zadrukowane drukiem stalorytniczym i offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana (na stronie odwrotnej widoczny fragment nitki), z powtarzającą się flagą Szwajcarii i liczbą „200”;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej tekst tworzący flagę Szwajcarii w górnej
części z lewej strony (B);
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach żółtym i niebieskim,
na stronie przedniej kula ziemska pojawiająca się w prawym górnym rogu
świecąca w kolorze żółtym (A);
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w dolnej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są: przesuwające się liczby „200” w kolorach czerwonym
i zielonym; z lewej strony kontury mapy Szwajcarii, abstrakcyjna mapa
epok geologicznych, oś czasu wskazująca niektóre etapy formowania
wszechświata oraz liczba „200” utworzona z pionowych linii, z widocznymi na niej krzyżami (D),
– krzyż w dolnej części na białym polu w całości widoczny pod światło
(recto-verso),
– kula ziemska w środkowej części z prawej strony wydrukowana farbą
zmieniającą kolor z zielonego na niebieski (farba zmienna optycznie),
– f laga Szwajcarii z lewej strony widoczna w zależności od kąta patrzenia
(efekt kątowy) (C),
na stronie odwrotnej w górnej części z lewej strony trójkąt widoczny w zależności od kąta patrzenia z widocznym fragmentem nitki zabezpieczającej;
■ 
perforowane: na stronie przedniej krzyż wykonany przy zastosowaniu drobnych perforacji, widoczny pod światło powyżej liczby „200” w dolnej części
(D);
■ 
przeźroczysta folia: na stronie przedniej w lewym górnym rogu wycięte
w papierze okienko w kształcie krzyża, na stronie odwrotnej na okienko
nałożona przeźroczysta folia w kształcie kwadratu; pod światło widoczna
flaga Szwajcarii (A).
Litery A, B, C, D, E umieszczone przy opisach niektórych zabezpieczeń, oznaczają, że na stronie przedniej banknotu wzdłuż lewego marginesu występują
analogiczne litery wskazując miejsca zabezpieczeń opisanych i analogicznie
oznaczonych w niniejszym opisie.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej wzdłuż dłuższych brzegów
banknotu.
Barwy dominujące po obu stronach – brązowa, zielona, niebieska.

Szwajcaria

B/10
1000 franków

Wymiary: 181 x 74 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia (w układzie pionowym):
■ znak wodny: umiejscowiony:
– portret Jacoba Burckhardta w prawej górnej części na białym polu,
– liczba „1000” w lewej górnej części na zadrukowanym polu (B);
■ nitka 
zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana;
■ mikrodruk: tekst zawierający opis osoby z portretu wewnątrz małego kwadratu:
na stronie przedniej w środkowej części,
na stronie odwrotnej w środkowej dolnej części;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
–
liczba „1000” w kolorze ciemnofioletowym pojawiająca się na lewym
brzegu (F),
– liczba „1000” pojawiająca się z prawej strony portretu świecąca w kolorze
jasnożółtym,
–
fragmenty portretu i szaty graficznej w lewej dolnej części świecące
w kolorze jasnożółtym,
– liczba „1000” w lewym górnym rogu świecąca w kolorze seledynowym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– hologram w środkowej części:
– dwa prostokąty, na których w zależności od kąta patrzenia widoczna jest
przesuwająca się pod kątem 90o liczba „1000” (mniejsza lub większa);
w dolnej części prostokątów wytłoczone napisy „BNS” i „SNB”,
– dwa małe kwadraty, na których w zależności od kąta patrzenia widoczne
są: w kwadracie z lewej strony napisy „BNS” lub „SNB” na tle napisów
„BNS” i „SNB” wykonanych mikrodrukiem, z prawej – krzyże,
– krzyż w prawej górnej części na białym polu uzupełniający się pod światło
(recto-verso),
– liczba „1000” widoczna w zależności od kąta patrzenia wzdłuż lewego
brzegu banknotu:
– zmieniająca barwę z fioletowej na szarą w lewym górnym rogu (farba
opalizująca) (A),
– zmieniająca kolor z fioletowego na zielony w środkowej części (farba
zmienna optycznie) (E),
– metalizowana o srebrnym połysku z napisami „BNS” i „SNB” w dolnej
części (liczba lśniąca) (G),
–w
 lewym dolnym rogu (efekt kątowy) (H);
■ 
farba barwiąca: na stronie przedniej liczba „1000” wypukła w dotyku, pozostawiająca ślad przy pocieraniu o papier, z lewej strony powyżej hologramu (C);
■ 
perforowane: na stronie przedniej liczba „1000” wykonana przy zastosowaniu drobnych perforacji, widoczna pod światło z lewej strony pod liczbą
barwiącą (D);
■ 
kontury liczby „1000” na stronie przedniej pod liczbą barwiącą, wykonane
drukiem kropkowym (D).

B/10

Szwajcaria

Litery A, B, C, D, E, F, G, H umieszczone przy opisach niektórych zabezpieczeń oznaczają, że na stronie przedniej banknotu wzdłuż lewego marginesu występują analogiczne litery wskazując miejsca zabezpieczeń opisanych
i analogicznie oznaczonych w niniejszym opisie.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w dolnej części portretu.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa w kilku odcieniach, zielona, niebieska, ciemnożółta;
strona odwrotna – fioletowa w kilku odcieniach, zielona, niebieska, oliwkowa,
brązowoczerwona.

170 x 78

181 x 82

100
franków

500
franków

5

50 franków 159 x 74

3

4

20 franków 148 x 70

2

Wymiary
w mm

10 franków 137 x 66

Wartość
nominalna

1

Pozycja

B/w

portret
A. von Hallera

portret
F. Borromini

portret
K. Gessnera

portret
H.-B. de Saussure

portret L. Eulera

Znak wodny

brązowa, zielona

brązowa

A/ Albrecht von Haller
R/ szkielet mięśniowy człowieka, storczyk

niebieska

niebieska

A/ Francesco Borromini
R/ górna część kościoła S. Ivo

zielona

zielona, czerwona

A/ Konrad Gessner
R/ sowa, prymula, gwiazdy

niebieska, zielona

niebieska, zielona

brązowa

czerwona

Barwy stron

R/ grupa turystów, masyw Mont-Blanc, amonit

A/ Horace-Bénédict de Saussure

R/ turbina wodna, schemat systemu słonecznego

A/ Leonhard Euler

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.05.2000 r.

01.05.2000 r.

01.05.2000 r.

01.05.2000 r.

01.05.2000 r.

Data wycofania
z obiegu

01.05.
2020 r.

01.05.
2020 r.

01.05.
2020 r.

01.05.
2020 r.

01.05.
2020 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Szwajcaria

Wymiary
w mm

192 x 86

Wartość
nominalna

1000
franków

Pozycja

6

B/w

portret A. Forela

Znak wodny

R/

A/

R/

A/

R/

A/

R/

A/

R/ trzy mrówki, schemat budowy mrowiska

A/ Auguste Forel

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

fioletowa

fioletowa

Barwy stron

01.05.2000 r.

Data wycofania
z obiegu

01.05.
2020 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Szwajcaria

17,15

19,15

21,05

5
centymów

10
centymów

20
centymów

½ franka

1 frank

1

2

3

4

5

23,20

18,20

Średnica
w mm

Wartość
nominalna

Pozycja

M/p

miedzionikiel

miedzionikiel

miedzionikiel

2,20

4,40

miedzionikiel

miedź,
aluminium, nikiel

Stop/Próba

4,00

3,00

1,80

Masa
wg

ząbkowane

ząbkowane

gładkie

gładkie

gładkie

Obrzeże

R/ wieniec, nominał, rok emisji

A/ postać kobiety z tarczą, „HELVETIA”, gwiazdki

R/ wieniec, nominał, rok emisji

A/ postać kobiety z tarczą, „HELVETIA”, gwiazdki

R/ wieniec, nominał

A/ głowa kobiety, „CONFOEDERATIO HELVETICA”, rok emisji

R/ wieniec, nominał

A/ głowa kobiety, „CONFOEDERATIO HELVETICA”, rok emisji

R/ wieniec, nominał

A/ głowa kobiety, „CONFOEDERATIO HELVETICA”, rok emisji

Rysunek stron

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie
Uwagi

Szwajcaria

Wartość
nominalna

2 franki

5 franków

Pozycja

6

7

M/p

31,45

27,40

Średnica
w mm

miedzionikiel

miedzionikiel

13,20

Stop/Próba

8,80

Masa
wg

R/ wieniec, nominał, rok emisji

A/ postać kobiety z tarczą, „HELVETIA”, gwiazdki

Rysunek stron

R/

A/

R/

A/

R/

A/

z napisem
A/ popiersie mężczyzny, „CONFOEDERATIO HELVETICA”
„DOMINUS
PROVIDEBIT” i
13 gwiazdkami R/ herb, dwie gałązki, nominał, rok emisji

ząbkowane

Obrzeże

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie
Uwagi

Szwajcaria

16,00

19,00

21,00

1 centym

10
centymów

20
centymów

1

2

3

Średnica
w mm

Wartość
nominalna

Pozycja

M/w

4,00

3,00

1,50

Masa
wg

nikiel

nikiel

brąz

Stop/Próba

gładkie

gładkie

gładkie

Obrzeże

R/

A/

R/

A/

R/ cyfrowe oznaczenie nominału, wieniec

A/ głowa kobiety, „CONFOEDERATIO
HELVETICA”, rok emisji

R/ cyfrowe oznaczenie nominału, wieniec

A/ głowa kobiety, „CONFOEDERATIO
HELVETICA”, rok emisji

B/ kłos, nominał

A/ krzyż, rok emisji

Rysunek stron

Monety wycofane z obiegu

01.01.2004 r.

01.01.2004 r.

01.01.2007 r.

Data wycofania
z obiegu

nie
określony

nie
określony

31.12.
2026 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Szwajcaria

