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והאזרחיםשלנוהכלכלה,בעולםבעוצמתוהשניהמטבעהואשיורומכיוון

.העתידייםהמשבריםמפנייותרטובמוגניםיהיושלנו

מצדנוספותלעלויותגורמתאינהליורוקרואטיותקונותהחלפת

קונות7.53450שלקבועחליפיןבשערמתבצעתהיאשכן,האזרחים

.מבוססאינומחיריםלעלייתיביאשהמעברהחשש,לכן.אחדליורו

מחיריםעלייתלמנועמנתעלהצרכןזכויותלהגנתדואגיםאנו,בנוסף

.מבוססתבלתי

התחרותיותאתלהגבירהיאליורומעברשלהטווחארוכתהמטרה

שלהחייםרמתאתלשפרגםכמו,הקרואטיתהכלכלהשלוהיציבות

.קרואטיםאזרחים

שלמטבעעלתודפסהמסורתיתהקרואטיתהתמונה,קונהעלנשמור

:שלנוהלאומייםבמוטיביםיעוטרואחריםיורומטבעותגם,האחדיורו

Gundulićשלמהשירוהמיליםקרואטיהמפת

«O lijepa, o draga, o slatka slobodo»(אהוב,יפהחופש״או,

(HR)קרואטיהשלהבינלאומיוהסמלטסלהניקולהשלתמונה,"(מתוק

השחמטלוחמודפסיהיההללוהמטבעותבכל,בנוסף.בגלגוליטי

.הקרואטי

אתננצלבואו.שלנוהכלכליתבהתפתחותחשובצעדהיאיורוהכנסת

!יותרעודמוצלחתקרואטיהיחדלבנותכדיהזוהייחודיתההזדמנות

,פלנקוביץאנדריי

,זאגרב,הממשלהראש

2022אוקטובר

.יורולהכנסתאסטרטגיהאתאישרההממשלה2018במאי

,המגיפהלמרותהתחייבויותינוכלאתשמילאנולעובדההודות

החליפיןשערולמנגנוןהבנקיםלאיגודהצטרפנוכבראנחנו

.יורוהכנסתלקראתהאחרוןהצעדוזהו,2020ביוליIIהאירופי

שלאחראיניהול,פוליטיתיציבותהיולכךההכרחייםהתנאים

.רפורמותוביצועהציבורייםהכספים

הצטרפותעםיחד.האירובגוש20-הלחברהתהפוךקרואטיה

האסטרטגייםהיעדיםהשגתאתמסמנתיורוהכנסת,שנגןלאזור

עםיותרעמוקהאינטגרציההיאשמטרתןהנוכחיתהממשלהשל

החל,החדשלמטבעההתרגלותעללהקלכדי.האירופיהאיחוד

המחיריםכל,2023בדצמבר31-הועדהשנהבספטמבר5-מ

הדרושהמידעכלאתמכילהזוחוברת.ביורווגםבקונהיצוינו

.החדשלמטבעהמעברעללהקלכדי

!קרואטים יקרים, אזרחים יקרים

תעבורקרואטיה,2023בינואר1-ב

המטבעשיהיה,ליורוקרואטיתמקונה

לאיחודבהצטרפות.שלנוהחדש

להפוךקרואטיההתכוונההאירופי

לעשותמוכנהוהיאהאירובגושלחברה

וחציתשעלאחרהזההחשובהצעדאת

.האירופיבאיחודחברותשנות



המרת קונה ליורו בחינם

ליורואוטומטיתיומרובחשבונותקונותכל2023בינואר1-ב

.הקבועהחליפיןשערלפיתשלוםללא

לכליספקוהקרואטיוהדואר(FINA)הפיננסיתהסוכנות,הבנקים

בינואר1-מכלומר,יורוהכנסתלאחרחודשים12תוךהצרכנים

במזומןקונותהמרתשלשירות,2023בדצמבר31עד2023

ההמרה,זותקופהבמהלך.קבועחליפיןבשערבמזומןליורו

-מיותרלאלהחליףיהיהניתןאחתעסקהובמסגרתבחינםתהיה

.קונהמטבעות100-ושטרות100

שער חליפין קבוע

יורו1 = 7,53450 קונה קרואטית

קונותימירקרואטיהשלהלאומיהבנק,2024בינואר1-מהחל

:קבועחליפיןבשערתשלוםללאבמזומןליורובמזומן

מטבעות של קונה
,יורוהשקתממועדשניםשלושתוך(ליפותכולל)

31.12.2025עדכלומר

שטרות של קונה
זמןהגבלתללא

אוטומטיתהמרה

1אם אזרחים יפקידו את כל הקונות לחשבונות הבנק שלהם לפני 

או  FINAלסוכנות פיננסית , הם לא יצטרכו להגיע לבנק, 2023בינואר 

.לסניף הדואר כדי להחליף כסף

חשבונות בקונה

כל חשבונות בקונה יהפכו אוטומטית לחשבונות  , בינואר1-החל מ

וכל הבנקים נדרשים להודיע ללקוחות שלהם על פרטי חשבון  , ביורו

.ועסקאות פיננסיות אישיות בכתב או בצורה אלקטרונית

ולהיפךליורוקונהשלמהירהלהמרהטבלה

קונה יורו יורו קונה

1 HRK = 0,13 € 0,10 € = 0,75 HRK

2 HRK = 0,27 € 0,20 € = 1,51 HRK

3 HRK = 0,40 € 0,50 € = 3,77 HRK

4 HRK = 0,53 € 1 € = 7,53 HRK

5 HRK = 0,66 € 2 € = 15,07 HRK

10 HRK = 1,33 € 3 € = 22,60 HRK

20 HRK = 2,65 € 4 € = 30,14 HRK

50 HRK = 6,64 € 5 € = 37,67 HRK

100 HRK = 13,27 € 10 € = 75,35 HRK

200 HRK = 26,54 € 15 € = 113,02 HRK

500 HRK = 66,36 € 20 € = 150,69 HRK

1000 HRK = 132,72 € 50 € = 376,73 HRK

2000 HRK = 265,45 € 100 € = 753,45 HRK

5000 HRK = 663,61 € 200 € = 1506,90 HRK

10000 HRK = 1327,23 € 500 € = 3767,25 HRK



ציון מחירים בשני מטבעות

תקפהויורובקונה:מטבעותבשנימחיריםלציוןהדרישה

מחירי.2023בדצמבר31עד2022בספטמבר5-מ

,ברוריםלהיותחייביםובקונהביורוושירותיםסחורות

בשערמומרים,לקריאהקלים,בבירורנראים,קריאים

לחוקבהתאםוהעיגולההמרהכללילפיקבועחליפין

.יורוהכנסת

פיקדונות,הלוואות,פנסיות,משכורות,בספטמבר5-מההחל

נקוביםיהיוהפיננסייםוהשירותיםהחשבונותשארכלוכמעט

.וביורובקונה

מטבעותבשנימחיריםלצייןמהדרישהחריגה

,קמעונאייםבשווקיםובחנויותבקיוסקיםושירותיםסחורותמוכרים

בשניהמחיריםציוןמחובתפטורים,ובתוכםמוסדות,קניוניםמול

,ניידותמכירהנקודות,בקיוסקיםהמוכריםפטוריםכן.מטבעות

.'וכותערוכות,בירידיםזמנייםדוכנים

הקוד האתי

חברות המצטרפות לקוד האתי  

מתחייבות לחשב ולציין מחירים בצורה  

.נכונה וכן לא להעלותם ללא סיבה

שהצטרפוחברותלזהותיכוליםאזרחים

מיוחדסימןבאמצעותהאתילקוד

.המכירהבנקודתהמוצב

הגנת זכויות הצרכן

להגנתסודיקונה"הפרויקטבמסגרתהצרכןלהגנתעמותות

בודקות"קרואטיהשלברפובליקהיורוהכנסתכדיתוךהצרכן

הממשלתיוהמשרד,המחיריםהמרותנכונותאת

סחורותשלממוצעיםמחיריםומפרסםעוקבלסטטיסטיקה

מפוקחיםשירותיםונותניעסקים.חודשיבסיסעלושירותים

אזרחים.המדינהמפקחתכולל,ממשלתיותרשויות12ידי-על

האינטרנטיישוםבאמצעותאפשריותהפרותעללדווחיכולים

.האתיהקודשל



המרה אוטומטית של הלוואות בקונה

להלוואות ביורו

כל ההלוואות בקונה  , 2023בינואר 1-החל מ

והלוואות עם סעיף מטבע ביורו יהפכו  

.אוטומטית וללא תשלום להלוואות ביורו

יישארובקונהמצויניםהסכומיםשבהםקיימיםחוזים

.יורוהשקתלאחרגםמשפטיבתוקף

כלל עבור החוזה שבו מוסכם על ריבית קבועה

אז היא נשארת לאחר  , אם בחוזה הוסכם על ריבית קבועה

01.01.2023.

כלל עבור החוזה שבו מוסכם על ריבית משתנה

אזי הפרמטר שהוסכם לפני  , אם בחוזה מוסכם על ריבית משתנה

.השקת יורו נשמר

הלאומיהבנקשלהמפתחריביתעלהוסכםאם,חריגיםבמקרים

יורוהשקתלאחר,משתנהריביתעםבחוזהחישובכפרמטרלקונה

.ליורוהלאומיהבנקשלהמפתחריביתאתבמקומהלהחילניתן



ייצוג שטרות יורו

שלסדרותשתילמחזורהוכנסו

.ערךשוותיורושטרות

,5,10)נקוביםערכיםמשבעהמורכבתהראשונההסדרה

המכונה,שהשנייהבעוד,(יורו500-ו20,50,100,200

500למעט,הערכיםאותםאתכוללת,אירופהסדרתגם

לשמשיכולעדייןאך,עודמודפסאינוזהערך.יורו

כלשלההיכרסימן,לסדרהקשרבלי.תשלוםכאמצעי

שלוהתמונההעיקריהצבעהואהיורושטרשלערך

.אדריכלייםמבנים

תקופותבסגנוןאדריכלייםמונומנטיםיורושטרותעל

נקראתהשנייההסדרה.האירופיתההיסטוריהשלשונות

דמות,אירופהשלדיוקנההשטרותשעלמכיוון"אירופה"

.היווניתמהמיתולוגיה

סדרה אירופה

סדרה ראשונה



מטבעות יורו
שמונהכוללתיורומטבעותסדרת

:שוניםנקוביםערכים

,סנט50-ו5,10,20,סנט2,סנט1

.יורו2-ויורו1גםכמו

משותףצדישיורולמטבעות,יורולשטרותבניגוד

שלשלנובמקרה,המנפיקההמדינהשללאומיוצד

אתמייצגהמטבעשלהמשותףהצד.קרואטיה

אחדותאתומסמלאירופהאוהאירופיהאיחוד

סנט5-ו1,2שלהמטבעותעל.האירופיהאיחוד

עםוגבולותיהאירופהמפתעםגלובוסמתואר

גושבכלמתקבליםיורומטבעות.ואסיהאפריקה

.המנפיקהלמדינהקשרללא,האירו

נבחרוהקרואטיםהיורולמטבעותהסמלים

.האזרחיםבהשתתפות

שלהאחוריהצדעלמתוארהקרואטיהשחמטלוח

.המטבעותכל

על המטבע של שני יורו נמצאת מפה  

גיאוגרפית של קרואטיה ובקצהו המילים  

מהשיר

«O lijepa, o draga, o slatka slobodo» 
,"(מתוק, אהוב, ״או חופש יפה)

שיר הלל לחופש שאותו הלחין המשורר

Ivan Gundulić מהעירDubrovnik.

סמל , על המטבע של אחד יורו מוצג החורפן

מסורתי המופיע על שטרות קרואטים מאז 

.13-ההמאה 

ניתן   Nikola Teslaאת דיוקנו של הממציא 

,  על מטבעות בערכים של חמישיםלמצוא 

.עשרים ועשרה סנט

, HR, סימונה הרשמי המקוצר של קרואטיה

שניים וסנט , מופיע על מטבעות של חמישה

בצורת סמל ייחודי של  הגלגוליטיאחד בכתב 

.שתי אותיות



תשלומים בקונה 

1-וביורו בתקופה מ

בינואר13עד 

ניתןשבמהלכה,מטבעותשנישלהמחזורתקופת

מתחילה,ביורווגםבקונהגםבמזומןתשלומיםלבצע

14-בומסתיימת00:00בשעה2023בינואר1-ב

24:00בשעה2023בינואר

מטבעות קונה בעסקה  50-המוכר או מקבל התשלום אינם מחויבים לקבל יותר מ, במהלך תקופה זו

במקרה זה חלה חובה על מקבל התשלום לנהוג על פי ההוראות למניעת הלבנת הון ומימון  . אחת

.המתייחסות להגבלת סכום התשלום במזומן, טרור

יורומטבעותשלראשונייםסטיםשניהיותרלכללרכושיכוליםצרכנים,2022בדצמבר1-מהחל

יורומטבעות33כולללצרכניםהמוצעהסט.ובדוארFINAהפיננסיתבסוכנות,בבנקיםאחתבעסקה

.קונות100.00שלערךשווהבמחירבמזומןאותולרכושוניתןיורו13.28שלבשוויהערכיםמכל

מכספומטבמזומןיורולקבלתפשוטהליך

עצמישירותשלאחריםבנקאייםומכשיריםבכספומטים

.למשיכהיורובמטבעותרקישתמשויורוהשקתמאז

ינואראמצעועד2022מדצמברתימשךהכספומטיםשלהציודהתאמת

.יפעלולאמהכספומטיםחלקובמהלכו,2023

15.12.2022-מהמעברבתקופתהמזומניםזמינותאתלהגבירמנתעל

מכרטיסימזומניםמשיכתעלעמלהיגבולאהבנקים,15.01.2023ועד

.המנפיקלבנקשייכיםשלאבכספומטיםחיוב

.
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