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Schimbarea 
bancnotelor şi 
monedelor continuă

 VERIFICAŢI-VĂ

BANII!



Bancnotele şi monedele 
din Suedia



Schimbarea bancnotelor 
şi monedelor continuă
În 2015, Riksbank a început emiterea noilor 
bancnote de 20, 50, 200 şi 1.000 de coroane. În 
octombrie 2016, vor fi introduse noile bancnote 
de 100 şi 500 de coroane. Tot atunci, vor fi 
puse în circulaţie şi noile monede de 1, 2 şi 
5 coroane. Bancnotele din această emisiune vor 
avea elemente de securitate noi care le asigură 
o mai bună protecţie împotriva falsificării, 
iar monedele, produse dintr-un aliaj care nu 
conţine nichel, vor fi mai mici şi mai uşoare.

Pentru o perioadă de timp, actualele bancnote şi 
monede vor circula simultan cu cele nou emise. 
Bancnotele şi monedele actuale vor fi retrase 
treptat din circulaţie, pierzându-şi valabilitatea 
(cu excepţia monedei de 10 coroane care nu va 
fi înlocuită). Astfel, pentru a nu risca să rămâneţi 
cu bancnote şi monede care nu mai sunt 
valabile, folosiţi-le pentru plăţi sau depuneţi-le în 
contul dvs. bancar cât mai curând posibil.

Vă rugăm să reţineţi că poate fi dificil pentru 
magazine şi bănci să accepte cantităţi mari de 
monede, mai ales în etapa finală a procesului 
de schimbare monetară. Nu aşteptaţi până în 
ultimul moment!

Stefan Ingves 
Guvernator al Riksbank,  
banca centrală a Suediei 
septembrie 2016

Accesaţi www.myntkartan.se 

Aveţi foarte multe monede? 
„Myntkartan” este o hartă pe care sunt 
indicate locurile unde puteţi depune 
aceste monede.



Noi bancnote din 
octombrie 2016
În octombrie 2016, Riksbank va începe să 
emită noile bancnote de 100 coroane şi de 
500 coroane, având motive decorative noi. 
Poate să treacă un timp până veţi avea ocazia 
să vedeţi o bancnotă nouă deoarece bancnotele 
actuale de 100 şi 500 coroane vor mai rămâne 
în circulaţie încă o anumită perioadă.

Motiv decorativ 
pe avers (faţă)
Actriţa Greta Garbo

Motiv decorativ 
pe revers (spate)
Stockholm, oraşul natal 
al Gretei Garbo

Motiv decorativ 
pe avers (faţă) 
Cântăreaţa de operă 
Birgit Nilsson

Motiv decorativ 
pe revers (spate) 
Skåne, regiunea 
natală a lui 
Birgit Nilsson



Noi monede din 
octombrie 2016
În octombrie 2016, Riksbank va începe să 
emită noile monede de 1, 2 şi 5 coroane. 
Moneda de 10 coroane va rămâne în circulaţie 
în forma actuală. Poate să treacă un timp 
până veţi avea ocazia să vedeţi o monedă nouă 
deoarece monedele actuale vor mai rămâne în 
circulaţie încă o anumită perioadă.
Noile monede, produse dintr-un aliaj care nu 
conţine nichel, sunt mai uşoare şi mai mici 
decât monedele actuale.

1 coroană avers 
(faţă)

2 coroane avers 
(faţă)

5 coroane avers 
(faţă)

1 coroană revers 
(spate)

2 coroane revers 
(spate)

5 coroane revers 
(spate)

Moneda de 10 coroane 
va rămâne în circulaţie 
în forma actuală.



Bancnotele care nu vor mai fi 
valabile după 30 iunie 2017
Actualele bancnote de 100 şi 500 coroane pot 
fi folosite, fără restricţii, până în 30 iunie 2017.

Date importante

• 30 iunie 2017: ultima zi în care bancnotele 
pot fi folosite pentru plată.

• 30 iunie 2018: ultima zi în care bancnotele 
pot fi depuse într-un cont bancar.

Nu aşteptaţi până în ultimul moment!
Băncile şi magazinele pot avea limite în 
privinţa acceptării de bancnote. Dacă aveţi 
foarte multe bancnote pe care intenţionaţi să 
le depuneţi în contul dvs. bancar, contactaţi 
banca pentru a afla informaţii suplimentare.

După 30 iunie 2018, Riksbank poate 
răscumpăra bancnotele scoase din circulaţie 
percepând un comision de administrare de 
100 SEK.

De ce este necesar ca 
băncile să pună întrebări
Când veţi dori să depuneţi bani la bancă sau să 
faceţi alte tranzacţii bancare, trebuie să fiţi pregătit 
să răspundeţi la întrebări referitoare la provenienţa 
banilor şi să prezentaţi documente de identificare 
valabile. În unele cazuri, mai poate fi necesar ca banca 
să vadă contracte, facturi, chitanţe sau alte documente 
doveditoare a modului cum aţi primit banii. Aceste 
formalităţi sunt prevăzute în Directiva privind măsurile 
împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, care 
specifică, printre altele, că băncile sunt obligate să 
determine provenienţa banilor din depunerile bancare.

Această verificare trebuie să fie făcută chiar şi atunci 
când nu există suspiciuni privind infracţiuni. Scopul 
acestei directive este prevenirea utilizării băncilor 
şi altor instituţii financiare în scopul spălării banilor, 
respectiv ca banii proveniţi din activităţi infracţionale 
să fie convertiţi în bani care pot fi depuşi într-un cont 
bancar şi apoi folosiţi. Aceste reglementări se aplică 
tuturor instituţiilor financiare din UE.

Riksbank respectă şi Directiva privind măsurile 
împotriva spălării banilor.



Monedele care nu vor mai fi 
valabile după 30 iunie 2017
Actualele monede de 1 coroană şi 5 coroane pot 
fi folosite, fără restricţii, până în 30 iunie 2017.

Acest termen este valabil şi pentru folosirea 
vechilor monede de 2 coroane, dacă mai aveţi 
astfel de monede. Totuşi, folosirea vechilor 
monede de 2 coroane pentru plăţi ar putea 
fi dificilă, deoarece în prezent sunt rareori 
destinate acestui scop. 
 

Date importante

• 30 iunie 2017: ultima zi în care monedele 
pot fi folosite pentru plată.

• 31 august 2017: ultima zi în care monedele 
pot fi depuse într-un cont bancar.

Nu aşteptaţi până în ultimul moment!

Ar putea fi dificil pentru magazine şi bănci să 
accepte cantităţi mari de monede, mai ales în 
etapa finală a procesului de schimbare monetară. 
Solicitaţi mai multe informaţii la banca unde 
aveţi deschis contul sau la magazine.

După 31 august 2017 nu va mai fi posibil să preschimbaţi 
monedele retrase din circulaţie la bănci sau Riksbank.

1 coroană 2 coroane 5 coroane

Vă rugăm să reţineţi că toate monedele actuale de 1, 2 
şi 5 coroane (nu numai cele prezentate mai sus) vor fi 
retrase din circulaţie, pierzându-şi valabilitatea. 

Care monede nu sunt înlocuite?
Moneda de 10 coroane, monedele 
comemorative şi monedele jubiliare nu vor 
ieşi din circulaţie în 2017. Toate monedele 
subdivizionare (öre) şi-au pierdut deja 
valabilitatea şi nu pot fi folosite pentru plăţi 
sau răscumpărate de bănci sau Riksbank.



Înclinaţi bancnota – pentru 
a vă asigura că este autentică
Bancnotele din această emisiune au elemente 
de securitate noi care fac dificilă falsificarea 
acestora. Dacă înclinaţi bancnota, puteţi 
verifica autenticitatea acesteia.

Bandă de securitate
O bandă verticală cu trei 
ferestre. Ferestrele conţin 
imagini care se mişcă, iar 
motivele decorative „KR” şi 
„coroană regală” sunt alternate 
atunci când înclinaţi bancnota. 
Poziţia benzii de securitate 
poate varia puţin de la o 
bancnotă la alta.

Imagine care îşi 
schimbă culoarea
Imagine care îşi schimbă 
treptat culoarea între auriu 
şi verde atunci când înclinaţi 
bancnota. Imaginea are 
legătură tematică cu 
personalitatea al cărei 
portret este pe bancnotă şi, 
totodată, specifică valoarea 
nominală a bancnotei.



Date importante

2015 2016 2017

Dacă mai aveţi aceste bancnote după 
scoaterea lor din circulaţie, Riksbank 

vi le poate răscumpăra percepând un 
comision de administrare de 100 SEK. 

Nu mai sunt valabile 
după 30 iunie 2016

Nu mai sunt valabile 
după 30 iunie 2017

2 
coroane

5 
coroane

1 
coroană

Octombrie 2015

1 
coroană

2 
coroane

5 
coroane

Octombrie 2016
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Despre Riksbank

Riksbank este banca centrală a Suediei,  bancă emitentă 
de bancnote şi monede. De asemenea, noi asigurăm 
condiţiile ca banii să îşi păstreze valoarea şi plăţile să 
poată fi făcute sigur şi eficient.

Surse de informaţii suplimentare
• Website: riksbank.se/checkyourmoney

• Aplicaţia: „Kolla pengarna” (pentru dispozitive mobile 
poate fi descărcată online din magazinele virtuale)

Alte surse de informaţii (în limba suedeză)
• Facebook: facebook.com/kollapengarna

• Harta: myntkartan.se 

•  Reamintirea datelor importante prin SMS:
Transmiteţi textul riksbanken start la numărul de 
telefon 71120

riksbank.se/languages

Schimbarea bancnotelor şi monedelor continuă

 

 

  


