PRILOGA 2a
RAZVRŠČANJE EUROBANKOVCEV IN RAVNANJE Z NJIMI Z NAPRAVAMI,
KI JIH UPRAVLJAJO STRANKE

Eurobankovci se razvrstijo v eno od naslednjih kategorij in se fizično ločijo glede na kategorijo. Pri
napravah, ki ne preverijo primernosti eurobankovcev, razlikovanje med kategorijama 4a in 4b ni
potrebno.
Tabela 1: Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z napravami, ki jih upravljajo stranke
ter omogočajo polog gotovine s sledenjem strank
Kategorija
Značilnosti
Ravnanje
1 Predmeti, ki niso
prepoznani kot
eurobankovci

Predmeti niso prepoznani kot Naprava vrne predmete stranki.
eurobankovci iz katerega koli od
naslednjih razlogov:
- ne gre za eurobankovce,
- gre za eurobankovcem podobne
predmete,
- napačna podoba ali format,
- eden ali več velikih prepognjenih
vogalov ali manjkajočih delov,
- napaka naprave pri vlaganju ali
prenosu.

2 Domnevno
ponarejeni
eurobankovci

Podoba in format sta prepoznana,
vendar eden ali več zaščitnih
elementov, ki jih je naprava
preverila, ni zaznanih ali so očitno
zunaj tolerance.

Umaknitev iz obtoka.
Eurobankovce je treba skupaj z
informacijami o imetniku računa v
skladu z Uredbo Sveta (ES) št.
1338/2001 nemudoma predati policiji.
Znesek se ne sme knjižiti v dobro
imetnika računa.

3 Eurobankovci,
katerih pristnost
ni nedvoumno
potrjena

Podoba in format sta prepoznana,
vendar zaradi odstopanj v kakovosti
in/ali toleranci niso prepoznani vsi
zaščitni elementi, ki jih je naprava
preverila. V večini primerov gre za
neprimerne eurobankovce.

Umaknitev iz obtoka.
Eurobankovci se obdelajo ločeno in se
nemudoma skupaj z informacijami o
imetniku računa v skladu z Uredbo
Sveta (ES) št. 1338/2001 predajo
policiji.
Znesek se lahko knjiži v dobro
imetnika računa.

4a Eurobankovci, ki
so prepoznani kot
pristni in
primerni

Vsa preverjanja pristnosti in Eurobankovci se lahko uporabijo za
primernosti, opravljena z napravo, ponovno dajanje v obtok.
dajo pozitiven rezultat.
Znesek se knjiži v dobro imetnika
računa.

4b Eurobankovci, ki
so prepoznani kot
pristni in
neprimerni

Vsa
preverjanja
pristnosti,
opravljena
z
napravo,
dajo
pozitiven rezultat. Najmanj eno
preverjeno merilo primernosti ni
izpolnjeno.

Eurobankovci se ne smejo uporabiti
za ponovno dajanje v obtok in se
vrnejo NCB.
Znesek se knjiži v dobro imetnika
računa.
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Naprava stranki ne vrne eurobankovcev kategorij 2 in 3 iz Tabele 1, če naprava omogoča preklic
transakcije pologa. Takšni eurobankovci se lahko v primeru preklica transakcije zadržijo tako, da se
shranijo v začasnem shranjevalniku v napravi.
Tabela 2: Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z drugimi napravami, ki jih upravljajo
stranke
Kategorija
Značilnosti
Ravnanje
A (i) Predmeti, ki niso
prepoznani kot
eurobankovci; ali

(ii) domnevno
ponarejeni
eurobankovci; ali

(i) Predmeti niso prepoznani kot
eurobankovci iz katerega koli od
naslednjih razlogov:
- ne gre za eurobankovce,
- gre za eurobankovcem podobne
predmete,
- napačna podoba ali format,
eden
ali
več
velikih
prepognjenih
vogalov
ali
Umaknitev iz obtoka.
manjkajočih delov,
- napaka naprave pri vlaganju ali
Predmete ali eurobankovce je treba v
prenosu.
skladu z Uredbo Sveta (ES) št.
nemudoma
predati
(ii) Prepoznani so kot domnevno 1338/2001
ponarejeni eurobankovci, ker sta policiji.
podoba in format prepoznana,
vendar eden ali več zaščitnih
elementov, ki jih je naprava
preverila, ni zaznanih ali so očitno
zunaj tolerance.

(iii) eurobankovci,
katerih pristnost
ni nedvoumno
potrjena

(iii) Gre za eurobankovce, katerih
pristnost ni nedvoumno potrjena,
ker sta podoba in format
prepoznana,
vendar
zaradi
odstopanj v kakovosti in/ali
toleranci niso prepoznani vsi
zaščitni elementi, ki jih je naprava
preverila. V večini primerov gre
za neprimerne eurobankovce.

B 1 Eurobankovci, ki
so prepoznani kot
pristni in primerni

Vsa preverjanja pristnosti in Eurobankovci
primernosti, opravljena z napravo, strankam
dajo pozitiven rezultat.

B 2 Eurobankovci, ki
so prepoznani kot
pristni in
neprimerni

Vsa
preverjanja
pristnosti, Eurobankovci se ne smejo izdati
opravljena z napravo, dajo strankam in se vrnejo NCB.
pozitiven rezultat. Najmanj eno
preverjeno merilo primernosti ni
izpolnjeno.
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