Чеська крона

Код ISO 4217 - · CZK
Країна - · Чехія
Складається -· зі 100 геллерів

Монети - ·· 1, 2, 5, 10, 20, 50 крон

Банкноти - · 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 крон

Центральний банк - · Чеський Національний Банк
Вебсайт www.cnb.cz
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Крона (ческ. koruna) - грошова одиниця Чехії. Складається зі 100 геллерів. У 1993 р.,
після розпаду Чехословакії чеська крона змінила на території нової держави
чехословацьку крону.

З лютого 1993 були в обігу монети достоїнством 10, 20 і 50 геллерів, 1, 2, 5, 10, 20 і 50
крон, а також банкноти номіналом 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 і 5000 крон. З 1
вересня 2008 р. Національний банк Чехії вивів з обігу всі монети -геллери. Ці монети були
на території Чехії в обігу 116 років. Після 1 вересня 2008 з обігу були виведені монети
достоїнством у 50 геллерів і банкноти достоїнством 20 крон. В теперішній час в обігу на
ринку тільки монети-крони: достоїнством 1, 2, 5, 10, 20 і 50 крон, а також банкноти
номіналом 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 і 5000 крон.

Обміняти валюту можна в банках, пунктах обміну валют, на рецепціях у готелях.
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Найбільш вигідний курс в пунктах обміну, в готелях як правило пропонують курс нижчій.
Як правильно обміняти валюту:
1. Курс валют, вказаний на табло обмінників не включає комісійні. І при обміні ви
отримаєте суму нижче очікуваної.
2. Перед операцією обміну поцікавтесь скільки крон ви отримаєте на руки за 100 доларів
або євро.
3. Потім уточніть скільки крон ви отримаєте за конкретну суму валюти, яку плануєте
обміняти, і тільки після цього міняйте.
4. Якщо обміну підлягає сума більше 1000 доларів або євро, попросіть зробити обмін в
окремому приміщенні. Більшість обмінних пунктів оснащені такими. Тут ви спокійно
можете почуватись та непоспіхаючи перерахувати гроші.
5. Не міняйте гроші на вулиці у випадкових мінял, обдурять.
Про євро в Чехії: на даний момент ЧР є членом ЄС, але наявні євро увійдуть в обіг не
раніше 2012-15-го року. Однак в даний момент у великих супермаркетах приймають до
оплати і готівкові євро. Однак здачу вам віддадуть в кронах.

Ввезення та вивезення валюти та інших платіжних засобів, в тому числі і цінних паперів у
всіх грошових одиницях, окрім чеської крони, не обмежений. Сума, що перевищує 200 000
крон, повинна бути задекларована. Невикористану чеську валюту можна обміняти при
виїзді з країни в пунктах обміну, надавши квитанцію первинного обміну.

Кредитні картки
У всіх 4-х та 5-зіркових готелях беруть загальновизнані кредитні картки (типу:
AMERICAN EXPRESS, DINERS, JCB, VISA, MASTER). У великих ресторанах і сувенірних
магазинах також можна платити кредитною карткою.
&#1074;&#1077;&#1089;&#1110;&#1083;&#1083;&#1103; &#1090;&#1072;
&#1086;&#1076;&#1088;&#1091;&#1078;&#1077;&#1085;&#1085;&#1103;
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