URAS

LIETUVOJE

KIŠENPINIGIŲ VERTĖ NESUMAŽĖS
Visi turimi litai bus perskaičiuoti į eurus pagal patvirtintą
keitimo kursą – 1 EUR = 3,45280 Lt. Tai reiškia, kad tokiu
santykiu keisis kainos, tačiau pinigų vertė išliks ta pati.
Pavyzdžiui, jeigu nešiojamasis kompiuteris kainuoja 1 500 litų,
tai jis kainuos 434 eurus ir 43 euro centus.

Bendrai finansavo
Europos Sąjunga

Bendri pinigai –
vieningoje Europoje

nuo 2015 metų sausio 1 dienos

LITAI Į EURUS KEIČIAMI NEMOKAMAI

MONETŲ SVORIS PRILYGSTA 9 BANGINIAMS
Bendras visų nukaldintų monetų svoris bus 1 740 tonų.
Tai įspūdingi baltojo ir geltonojo metalo kalnai. Tiek sveria
9 mėlynieji banginiai, kurie yra didžiausi gyvūnai planetoje.

Litai į eurus nemokamai bus keičiami nuo 2015 m. sausio 1 d.
Pinigus keis komerciniai bankai (nuo 6 iki 12 mėnesių), Lietuvos
paštas ir kredito unijos (60 dienų) bei Lietuvos bankas (neribotą
laiką). Lietuvoje įvedus eurą, 15 dienų galėsite atsiskaityti ir
litais, ir eurais. Grąžą visur jums privalės atiduoti tik eurais,
išskyrus kelias išimtis. Nuo sausio 16-osios galėsite
atsiskaityti tik eurais.

MONETAS LIETUVOS MEISTRAI KALA DIENĄ NAKTĮ
Visos mūsų naujų eurų monetos kaldinamos Lietuvos monetų
kalykloje. Iš viso bus 370 milijonų monetų, todėl kaldinimo darbas
vyksta trimis pamainomis.

BANKNOTUOSE PAVAIZDUOTA EUROPOS ARCHITEKTŪROS ISTORIJA
Nuo mažiausio 5 eurų iki didžiausio 500 eurų nominalų banknotai visoms šalims vienodi.
Septynių skirtingų nominalų, dydžių ir spalvų banknotuose vaizduojami Europos architektūros
stiliai. Nuo klasikos iki XX a. architektūros.

Daugiau informacijos nemokomu tel. 8 800 34 528 arba www.euras.lt

NEPAMIRŠKITE ATSARGUMO!
Nekeiskite litų į eurus gatvėje, niekam nepasakokite
savo banko kortelių kodų ir kitų duomenų. Niekas
negali iš jūsų prašyti kokių nors asmeninių duomenų,
registruoti turimų litų sumos ir panašiai. Jeigu
sutiksite tokius asmenis, praneškite policijai apie
sukčiavimo pavojų.

KIEK MONETŲ GAUTŲ KIEKVIENAS GYVENTOJAS
Jeigu visas Lietuvos eurų monetas padalintume
kiekvienam iš 3 milijonų mūsų gyventojų, kiekvienas
turėtų po 123 monetas.

ANT LIETUVIŠKŲ EURO MONETŲ – VYTIS
Viena euro monetų pusė yra bendroji, o kita – nacionalinė, simbolizuojanti kiekvienos šalies
unikalumą. Lietuviškose euro monetose iškaltas Vytis, tęsiantis mūsų šalies pinigų
tradiciją. Ant 2 lietuviškų eurų briaunos rasime žodžius „Laisvė”, „Vienybė”, „Gerovė”.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. jis pasklis po visas euro zonos šalis, kuriose gyvena 335
milijonų žmonių. Savo ruožtu Lietuvoje galios visų euro zonos šalių monetos.

Euras. Ateitis mūsų rankose.

