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Nikola DOBEŠOVÁ

Vážení přátelé AVENIRu,
právě čtete poslední číslo našeho
pravidelného měsíčního zpravodaje
v tomto roce. Dovolte nám tedy i touto
cestou poděkovat Vám za důvěru
a zároveň popřát klidné a bezstarostné
vánoční svátky a do nového roku 2022
mnoho zdraví, úspěchů a štěstí.
Váš AVENIR

TIP MĚSÍCE
Máte v pojištění či penzijním
spoření uvedené správně
oprávněné osoby,
ty které chcete?

Jedete lyžovat od 1.1.2022 do Itálie?
V Itálii schválili nový zákon, kdy lyžař nebo snowboardista na sjezdovce musí mít pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou někomu
jinému. Zakazuje se požívat alkohol a návykové
látky na sjezdovce a nařizuje se povinné nošení
přilby pro děti do 18 let.

Bc. Nikola DOBEŠOVÁ

 +420 775 612 745

Pojištění odpovědnosti:
může být součástí pojištění majetku
(domu či bytu)
lze sjednat samostatně
lze připojistit u cestovního pojištění
lze sjednat přímo na sjezdovce

•
•
•
•

 ndobesova@avenirgroup.cz

 ndobesova.avenirgroup.cz

ZPRAVODAJ Č.19

prosinec 2021

WWW.AVENIRGROUP.CZ

ZPRAVODAJ Č.19

Kterým bankovkám končí
platnost 30.6.2022?
•
•
•
•
•

100 Kč vzorů 1995 a 1997
200 Kč vzorů 1996 a 1998
500 Kč vzorů 1995 a 1997
1.000 Kč vzoru 1996
2.000 Kč vzorů 1996 a 1999

Od 1. července 2022 s nimi
nepůjde platit, vyměnit lze
neplatné bankovky v jakékoli
bance do 30.7.2024.

V červnu 2022 si penzisté polepší
Protože míra inflace přesáhla 5% a spotřebitelské ceny
se meziročně zvedly o 5,8%, musí vláda schválit podle
zákona mimořádné zvýšení penzí. Rozhodnout by měla
do Vánoc.

V případě průměrné starobní penze se tak jedná o 650 až 730 Kč.
Standardně se důchody navyšují k 1. lednu. Nyní, ale dojde k mimořádnému navýšení od června 2022. Je to podruhé v historii
samostatného státu, kdy se to děje.

Jsme bohatší, vzdělanější a žijeme déle
Díky pádu totality a návratu k demokracii a tržní ekonomice, máme dnes v průměru
o 92% vyšší reálný příjem než v roce 1989. Žijeme také v průměru o sedm let déle
a vzduch, který dýcháme obsahuje až 50 krát méně zdraví škodlivých látek.
Průměrný muž žije dnes 76 let (v roce 1989 to bylo 68 let) a průměrná žena žije
82 let (bylo 75,5). Za prodloužení věku může jak zdravotní péče tak i kvalita
ovzduší. Největší pohromou jsou jemné prachové částice, které se podařilo
z velkých zdrojů znečištění mezi lety 1991 až 2018 stáhnout o 98%, tj. z 362 tis.
na 7 tis. Zvýšil se i počet vysokoškoláků, v roce 2020 jsme měli 1,76 mil. oproti
roku 1993, kde bylo 647 500 vysokoškolsky vzdělaných lidí.
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