Kryteria oceny jakości banknotów walut obcych
w Alior Banku SA

Bank jako podmiot zajmujący się obsługą gotówki ma obowiązek weryfikowania autentyczności oraz jakości
obiegowej banknotów walut krajowych i zagranicznych, zgodnie z Zarządzeniami Prezesa Narodowego Banku
Polskiego oraz zaleceniami Banku Europejskiego.
1. Weryfikacji podlegają banknoty wpłacane przez klientów w oddziałach banku oraz przekazywane firmom
liczącym w formie wpłat zamkniętych. Alior Bank prowadzi obrót walutowy w banknotach następujących
walut obcych:
a) EUR,
b) USD,
c) GBP,
d) CHF,
e) SEK,
f)

NOK.

Bank nie prowadzi obrotu walutowego w monetach walut obcych.

2. Przedmiotem obrotu gotówkowego w banku mogą być banknoty walut obcych, jeżeli:
a) znajdują się w katalogu walut, wymienionych w pkt. 1,
b) są obiegowymi środkami płatniczymi w kraju ich emitenta,
c) pozostają prawnym środkiem płatniczym na terenie Polski,
d) ich autentyczność nie budzi zastrzeżeń,
e) zachowane jest 100% powierzchni pierwotnej,
f)

na ich powierzchni nie zamieszczono żadnych napisów, nadruków, rysunków, pieczęci lub innych
znaków (nie dotyczy walut EUR, USD i GBP),

g) zachowane są cechy umożliwiające identyfikację wartości nominalnej w przypadku zatarcia
elementów graficznych,
h) nie są uszkodzone lub zaplamione.

3. Banknoty walutowe w EUR, USD i GBP nadają się do obrotu gotówkowego również wtedy, gdy mają jedną
z podanych niżej cech:
a) posiadają na powierzchni (awers lub rewers) maksymalnie trzy drobne napisy, rysunki lub inne znaki
o powierzchni nie przekraczającej 2 cm2, pod warunkiem, że nie zostały umieszczone na portrecie
i nie ograniczają czytelności banknotu (nominał, numer i seria, portret),
b) posiadają na powierzchni maksymalnie trzy pieczątki prostokątne lub okrągłe o boku/średnicy nie
większym niż 2 cm każda, pod warunkiem, że nie zostały umieszczone na portrecie i nie ograniczają
czytelności banknotu,
c) noszą ślady obiegu, które nie powodują zniszczenia lub zniekształcenia szaty graficznej i umożliwiają
ocenę autentyczności banknotu,
d) posiadają drobne naddarcia (nie przekraczające 3 mm), o ile uszkodzenie znajduje się na zewnątrz
rysunku banknotu,
e) posiadają maksymalnie trzy ślady zgięcia widoczne na rysunku banknotu, pod warunkiem, że nie
zostały umieszczone na portrecie i nie ograniczają czytelności banknotu.

4. Do banknotów walutowych nienadających się do obrotu gotówkowego zalicza się banknoty nadmiernie
uszkodzone lub nadmiernie zużyte, które nie spełniają kryteriów opisanych w punkcie 2 - 3 oraz/lub
wykazują następujące braki:
a) uszkodzenie powodujące usunięcie lub zatarcie podpisów, serii lub numerów itp.,

b) sklejone, nadpalone, zbutwiałe, sprane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione i postrzępione, o zbyt
mocno zatartych nadrukach i posiadające inne uszkodzenia uniemożliwiające stwierdzenie
autentyczności banknotu,
c) banknoty umyślnie zniszczone, tj. takie, na których dokonano zniekształcenia lub uszkodzenia
portretu, podpisów, serii i numerów, określenia wartości nominalnej lub innych zasadniczych
elementów banknotu,
d) banknoty dziurawe (przynajmniej z jedną dostrzegalną dziurą),
e) banknoty, których struktura papieru jest: zbutwiała (ślady pleśni lub grzybni), popalona, nasycona
środkami (np. chemikalia) wydającymi nieprzyjemną woń,
f)

uszkodzenie w wyniku zadziałania zabezpieczeń zainstalowanych w pojemnikach specjalistycznych
lub urządzeniach służących do transportu i przechowywania znaków pieniężnych (banknoty
poplamione farbą).

