eurobank we wszystkich umowach pożyczek stosuje stałe oprocentowanie, aby Klient zawsze miał pewność, że
wysokość rat nie zmieni się przez cały okres spłaty kredytu.
Ze względu na fakt, że wiele umów podpisywanych jest na długie okresy – nawet 9 lat, istnieje możliwość, że stałe
oprocentowanie nominalne zawarte w umowie kredytowej przewyższy obowiązujące w danym momencie dopuszczalne
oprocentowanie maksymalne. W takiej sytuacji eurobank, zgodnie z zapisami umowy oraz ustawy Kodeks cywilny,
zawsze będzie naliczał odsetki zgodnie z oprocentowaniem maksymalnym (niższym), a nie tym, jakie zostało zapisane
w umowie pożyczki. Wówczas nie zmieni się wysokość miesięcznej raty, a jedynie może zmniejszyć się ostatnia rata
wyrównawcza pożyczki lub/i skrócić się liczba rat. Nowy harmonogram spłat, uwzględniający nowe – niższe
oprocentowanie, eurobank będzie udostępniał swoim Klientom w dowolnej placówce eurobanku.

Dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r.
Stopa oprocentowania nominalnego kredytów nie może w stosunku rocznym przekraczać stopy odsetek maksymalnych,
określonych w umowie kredytowej, liczonych jako czterokrotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP.
Tak obliczone oprocentowanie nie może jednak przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 359
Kodeksu cywilnego, liczonych jako dwukrotność odsetek ustawowych.

Historia zmian stopy odsetek maksymalnych
dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r.
oprocentowanie maksymalne
okres
w skali roku
Od 05.03.2015
10%
09.10.2014 – 04.03.2015
12%
04.07.2013 – 08.10.2014
16%
06.06.2013 – 03.07.2013
17%
09.05.2013 – 05.06.2013
18%
07.03.2013 – 08.05.2013
19%
07.02.2013 – 06.03.2013
21%
10.01.2013 – 06.02.2013
22%
06.12.2012 – 09.01.2013
23%
08.11.2012 – 05.12.2012
24%
10.05.2012 – 07.11.2012
25%
09.06.2011 – 09.05.2012
24%
12.05.2011 – 08.06.2011
23%
06.04.2011 – 11.05.2011
22%
20.01.2011 – 05.04.2011
21%
25.06.2009 – 19.01.2011
20%
26.03.2009 – 24.06.2009
21%
26.02.2009 – 25.03.2009
22%
28.01.2009 – 25.02.2009
23%
24.12.2008 – 27.01.2009
26%
27.11.2008 – 23.12.2008
29%
26.06.2008 – 26.11.2008
30%
27.03.2008 – 25.06.2008
29%
28.02.2008 – 26.03.2008
28%
31.01.2008 – 27.02.2008
27%
29.11.2007 – 30.01.2008
26%
30.08.2007 – 28.11.2007
25%
28.06.2007 – 29.08.2007
24%
26.04.2007 – 27.06.2007
23%
01.03.2006 – 25.04.2007
22%
20.02.2006 – 28.02.2006
23%

Dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r.
Stopa oprocentowania nominalnego kredytów nie może w stosunku rocznym przekraczać stopy odsetek maksymalnych,
określonych w art. 359 Kodeksu cywilnego, liczonych jako dwukrotność odsetek ustawowych.

Historia zmian stopy odsetek maksymalnych
dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r.
oprocentowanie maksymalne
okres
w skali roku
Od 01.01.2016
10%

