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AVENIR
KLIENTŮM
Markéta KUDRNÁČOVÁ
Vážení klienti a přátelé
AVENIRu,
posíláme Vám pravidelný Zpravodaj,
kde přinášíme informace,
které pro Vás mohou být přínosem.

TIP MĚSÍCE:
Jezdíte autem? Od 1.11. do 31.3. je
povinnost jezdit na zimních pneumatikách.
Nezapomeňte pro svou bezpečnost
pneumatiky přezout.

Máte havarijně pojištěné auto? Jaká je aktuální cena vozu?
Pokud jste vlastníkem vozu, máte
sjednané havarijní pojištění a smlouvu
máte sjednanou déle jak rok, tak se
může stát, že hodnota Vašeho vozu
je vyšší, než v době uzavření smlouvy.
Což znamená , že tak auto může
být podpojištěné, resp. při pojistné

události můžete dostat nižší částku,
než je aktuální cena na trhu.
Naši spolupracovníci mají software,
kde Vám sdělíme aktuální cenu
Vašeho vozu na trhu a pokud
budete chtít, můžete si upravit i Vaše
pojištění.

Jsou důležité asistence u povinného ručení?
Stále častěji se setkáváme s potřebou mít kvalitní
asistence u povinného ručení. Tyto asistence
se však na trhu poměrně liší. Ty nejzákladnější mají
většinou nízkou částku na vyproštění vozu (2.000 Kč)
a poměrně krátký odtah (50 km) a to jen při havárii
auta, nikoli při poruše. V nabídce jsou dnes asistence
s neomezeným odtahem bez ohledu na to, zda jde
o poruchu nebo havárii vozu. A cena těchto asistencí?
Mnohdy se pohybuje mezi 100 až 150 Kč / měsíc.

Markéta KUDRNÁČOVÁ

 +420 606 788 919

 mkudrnacova@avenirgroup.cz

 mkudrnacova.avenirgroup.cz
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Banky končí s autorizací
přes SMS
Banky ČSOB a Moneta budou končit
s autorizací do internetového bankovnictví pomocí SMS. Budou tak,
jako i ostatní banky, “tlačit” klienty
do mobilních aplikací. S tím je spojená
nutnost připojení chytrého telefonu
k internetu prakticky neustále.

Kupujete nemovitost a je na ní vázána hypotéka u České spořitelny,
Komerční banky, MONETY Money Bank nebo Oberbank?
Tyto banky mají ve svých podmínkách možnost se dohodnout
s klientem, že může současnou hypotéku převzít jiný klient.
Není to povinnost bank, ale pravidla to umožňují. Zajímejte
se proto, kde má stávající vlastník nemovitosti hypotéku
a případně se obraťte na nás, pomůžeme Vám tyto informace
zjistit.

Česká pošta zdraží 3x
od září 2022 si připlatíme za obyčejnou
zásilku do 250 g z 64 Kč na 102 Kč
od října 2022 zpoplatnila pošta službu
SIPO, které zasílá e-mailem za 5 Kč,
papírový doklad je za 15 Kč
od listopadu zdraží obyčejné psaní i prioritní psaní o 2 Kč, poštovní a dobírkové
poukázky o 5 Kč, Balíkovna o 10 Kč

Markéta KUDRNÁČOVÁ

 +420 606 788 919

Do důchodu později než v 65
Odchod do důchodu je do konce
roku 2024 zastropován na 65 let,
do té doby musí vláda rozhodnout
jak dál. Důchodový deficit začne
narůstat po roce 2030 a dále,
když začnou odcházet do penze
“Husákovy děti”. Proto nespoléhejte
na řešení státu a vezměte to do svých
rukou, rádi Vám v tom poradíme.

 mkudrnacova@avenirgroup.cz

 mkudrnacova.avenirgroup.cz

