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“NESPOŘTE TO, CO ZBYDE                               
PO UTRÁCENÍ, ALE UTRÁCEJTE TO,               
CO ZBYDE PO SPOŘENÍ.“

Warren Buffett

TIP MĚSÍCE: Vážení klienti a přátelé 
AVENIRu,
přejeme Vám ke konci roku krásné 
svátky Vánoční a do nového roku 2023 
spoustu zdraví a finanční pohody.

Stavební spoření 2022 a využití maximálního státního příspěvku
Pokud nemáte v letošním roce ve stavebním 
spoření vloženo maximum, což je 20.000 Kč za rok 
na jedno rodné číslo, můžete to ještě do konce 
kalendářního roku stihnout. Podívejte se na účet 
svého stavebního spoření nebo se obraťte na nás 
a my vám rádi pomůžeme zjistit, kolik si máte 
poslat na účet stavebního spoření, abyste využili 
maximum státního příspěvku, tj. 2000 Kč.

Jak využít daňového odpočtu u Penzijního 
připojištění nebo Doplňkového penzijního spoření?

Zaměstnavatel vám může přispět až 50.000 Kč za rok na penzijní spoření              
nebo připojištění. Tento příspěvek může poslat i jednorázově na konci roku, 
pokud je tato možnost ve smlouvě umožněna. Zeptejte se u svého zaměstnavatele                
zda vám přispěje, případně pro další dotazy se obraťte na nás. Pro zaměstnavatele 
je výhodou že tyto příspěvky jsou daňově uznatelným nákladem.
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Během letošního roku někteří naši spolupracovníci instalovali 
tyto FVE na své domy a z vlastních zkušeností můžeme říct,                         
že dosahujeme úspor od 2.000 Kč až po 4.000 Kč za měsíc.

Rádi s vámi budeme sdílet naše zkušenosti a vytvoříme cenovou 
nabídku přímo pro vás. Na instalace se stále poskytuje dotace             
až 225.000 Kč (dle regionu). Můžete se s důvěrou na nás obrátit.

Chcete mít za sebou službu, která bude hlídat, aby se dodržely sliby z pojištění?
Tuto službu máme pro vás od 49 Kč / měsíc.

při dopravní nehodě?

pracovní úraz?

životním pojištění?

úrazovém pojištění?

majetkovém pojištění?

Bydlíte v domě a přemýšlíte nad instalací fotovoltaické elektrárny?

Máte volné prostředky a přemýšlíte, jak si je nenechat znehodnotit?

Nebyli jste spokojeni s pojistným 
plněním, když se stal vám   
nebo někomu blízkému úraz ...

nebo jste nebyli spokojeni             
s pojistným plněním při:

Máme pro vás řešení…

VÝNOS:  při současných dvoutýdenních repo sazbách ČNB - výnos až 6,5 %

BEZPEČÍ:  na škále SRI = nejnižší riziko, cenné papíry vystavuje ČNB nebo Ministerstvo financí

LIKVIDITA:  denní obchodování, peníze na účtu klienta do tří dnů

DANĚ:  při výnosu do 100.000 Kč nebo tří let držení-osvobozeno od daně

Zeptejte se nás….
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