Zavedenie eura na Slovensku
Konverzný kurz

Deň zavedenia eura na Slovensku

1 € = 30,1260 Sk

1. 1. 2009

Eurové bankovky sú v celej eurozóne rovnaké.

Eurové mince majú spoločnú európsku stranu a každý štát má svoju národnú stranu. Na slovenských národných stranách je
tatranský štít Kriváň, Bratislavský hrad a dvojkríž na trojvrší. Všetky mince platia vo všetkých krajinách eurozóny.

Výmena peňazí

Odporúčania

 1. 1. 2009 sa peniaze v bankách na korunových účtoch
zmenia na eurá automaticky a bez poplatkov.

 Vložte si peniaze na svoj účet do banky. Koruny vám
banka po 1. 1. 2009 zmení na eurá automaticky a bez
poplatkov.

 Od 1. do 16. 1. 2009 môžeme počas duálneho obehu
okrem eur platiť aj korunovými bankovkami a mincami.
Výdavky v obchodoch budú iba v eurách.
 Bankomaty budú od 1. 1. 2009 vydávať iba eurové
bankovky.
 Výmena v bankách (bez poplatkov do 100 kusov
bankoviek a mincí na jednu výmenu):
– mince do 30. 6. 2009,
– bankovky do 31. 12. 2009.

 Vymieňajte peniaze iba v banke. Výmena bude všade
presne podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.
Po 1. 1. 2009 nikto nemôže vymieňať koruny za eurá podľa
iného kurzu.
 Nedávajte pod zámienkou prechodu na euro nikomu
informácie o svojich bankových účtoch, platobných kartách,
alebo výške hotovosti, ktorú máte doma.

 Výmena v Národnej banke Slovenska (bez poplatkov):
– mince do konca roku 2013,
– bankovky a pamätné mince bez časového obmedzenia.

 Počas duálneho obehu od 1. do 16. 1. 2009 buďte
v obchodoch tolerantní:
– obchod nie je zmenáreň, ak budete platiť korunami,
snažte sa platiť presne,
– uprednostnite platbu platobnou kartou.

 V decembri 2008 si budeme môcť v bankách a na poštách
kúpiť štartovacie balíčky s eurovými mincami v hodnote
500 Sk (16,60 €).

 Sledujte duálne zobrazovanie cien. Od augusta 2008 sú
ceny v obchodoch, zostatky na výpisoch z účtov, výplatné
pásky, dôchodky a pod. v korunách aj v eurách.
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