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AVENIR
KLIENTŮM
Nikola DOBEŠOVÁ

TIP MĚSÍCE:

Vážení klienti
a přátelé AVENIRu,

Máte při cestě do zahraničí sjednáno cestovní
pojištění? Je součásti pojištění i odpovědnost
za škodu, kterou můžete způsobit ostatním?
Rádi Vám s tím poradíme.

přejeme vám krásné letní měsíce, plné
pohody a zážitků a vždy, ať se bezpečně
vrátíte domů.

Vláda zruší pro firmy a domácnosti
poplatek za obnovitelné zdroje
Opatření bude platit od října 2022 a po celý rok 2023, státní
rozpočet to vyjde na 23 miliard. Výrazná sleva se projeví u těch,
co převážně topí plynem nebo elektřinou a může se dostat
až na 11.000 Kč/rok (podle spotřeby). Tato sleva se projeví
automaticky ve vyúčtování a nemusí se o ni žádat. Maximální
úspora může být však max. 495 Kč/MWh.

Těmto bankovkám končí platnost k 1.7.2022
100 Kč vzor 1995 a 1997,
200 Kč vzor 1996 a 1998,
500 Kč vzor 1995 a 1997,
1000 Kč vzor 1996,
2000 Kč vzor 1996 a 1999
Obecně lze říci, že se jedná o bankovky s užším proužkem. Bankovky
půjde bezplatně měnit do 30.6.2024 v bankách nebo pobočkách ČNB.
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Moneta Money Bank a Air Bank
se nesloučí
Hlavním důvodem je negativní vývoj ekonomiky, válka
na Ukrajině, což zvyšuje ekonomická rizika a nedávné
změny požadavků České národní banky na kapitálovou
vybavenost bank v ČR, uvedla skupina PPF. Do skupiny
PPF již patří Air Bank, český a slovenský Home Credit
a společnost Benxy (Zonky).

Třetí zvýšení důchodů v roce 2022
Po lednovém a červnovém zvýšení důchodů se bude znovu
navyšovat od září 2022 a to o 5,2%. Důvodem je mimořádně
vysoká inflace. Celkem se za letošní rok zvýšily penze o 14,7%
a průměrný důchod tak bude 17.900 Kč.

Ideální nastavení smluv

Klient

Poradci Aveniru mají k dispozici kalkulačku (modelaci),
která po zadání věku klienta, jeho příjmů a výdajů,
vypočítá, jak být správně zajištěn, aby neklesla jeho
životní úroveň. Níže je modelace pro klienta ročník
1970, který má čistý příjem 25,000 kč a chtěl být zajištěn
do důchodového věku.

1 110 801 Kč
Invalidita 3. stupně

499 929 Kč
Invalidita 2. stupně

Krátkodobá pracovní neschopnost
finanční rezerva Nan Kč

-6+

měsíců
+ 200 Kč denně

263 408 Kč
Invalidita 1. stupně

Nemoc / úraz
1 rok

3 600 000 Kč
Úmrtí
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