
Vážení přátelé a klienti Aveniru,
první měsíc v novém roce je za námi a s tím bývá mnohdy 
spojeno předsevzetí. Dali jste si nějaké? Pokud ano, držíme vám 
palce, ať vám to vydrží i na další měsíce. Také je v posledních 
letech velmi oblíbený mezi lidmi takzvaný “suchý únor”, kdy 
tento měsíc nekonzumujete žádný alkohol. Ať už máte před 
sebou jakoukoliv výzvu, přejeme vám v tom hlavně vytrvalost.

Nejpozději v únoru            
si odlepte dálniční 
známku z předního skla.

AVENIR KLIENTŮMAVENIR KLIENTŮM

Dálniční známky už jen elektronicky 

Kdy jste si naposledy nechali přepočítat cenu 
povinného ručení a havarijního pojištění?
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TIP MĚSÍCE 

Těm z vás, kteří jste měli dálniční známku v roce 2020, skončila k poslednímu dni v měsíci ledna 2021 její platnost. 
Od letošního roku se již známky nekupují na kalendářní rok, ale na 365 dní od data zakoupení. Dálniční známku      
si můžete zakoupit na webovém portálu edalnice.cz, a abyste nezapomněli za rok známku zakoupit znova, můžete     
si nastavit připomenutí SMS i e-mailem. Přejeme hodně šťastných a bezpečně najetých kilometrů.

Má cenu si přepočítávat platbu povinného ručení nebo Havarijního 
pojištění? Určitě ANO. U havarijního pojištění proto, že vám 
hodnota auta každý rok klesá a dnešní pojistné smlouvy nemají           
v sobě nastaveno automatické přepočítání ceny. Můžete zde ušetřit 
stovky až tisíce korun ročně. U povinného ručení se ceny mění 
dle toho, jak pojišťovny mění v průběhu roku cenovou politiku. 
Určitě tedy stojí za to se na nás obrátit s žádostí o přepočet ceny 
pojistného.

Spolupracovníci Aveniru disponují srovnávačem cen povinného 
ručení a havarijního pojištění napříč celým trhem. Proto jsme 
schopni vám poměrně rychle novou cenu vypočítat. Napište svému 
poradci SPZ všech vašich aut a rádi vám cenu přepočítáme.
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Koupili jste v roce 2020 nemovitost         
nebo pozemek? Nestihli jste jako OSVČ 
podat silniční daň na rok 2021? 

Přemýšlíte o koupi nemovitosti nebo refinancování stávající 
hypotéky? 

Kdy jste si naposledy 
aktualizovali pojistné 
částky u vaší pojištěné 
nemovitosti? 

Za standardní situace se musí vše podat k 31.1.2021. Ale protože je doba 
“pandemie”, tak se tato povinnost posouvá do 1.4. 2021, aniž by vám vznikla 
pokuta za zpožděné podání.

To bylo první, co nás napadlo, když jsme 
27.1. v 17:00 v kancelářích Aveniru slyšeli 
hukot požárních aut a z oken kanceláří 
viděli hořící dům v zástavbě řadových 
domů. Okamžitě nás napadlo, jak mají 
pojištěný dům, co odpovědnost za škodu 
sousedům, jaký mají nárok na náhradní 
ubytování, atd. Jak to máte ve vaší smlouvě 
vy? Správné nastavení smlouvy musí být 
vždy ošetřeno dříve, než se něco stane.

Na osobních webech našich spolupracovníků 
nebo na oficiálním webu avenirgroup.cz jsme 
umístili možnost si vypočítat aktuální splátky 
při nové hypotéce nebo refinancování. 
Podívejte se na osobní weby - adresu 
těchto stránek naleznete v záhlaví tohoto 
zpravodaje. Úroková sazba je vytažena        
on-line z aktuálních sazeb nabízených 
bankami.

Pokud na sebe přes tento odkaz zanecháte 
kontakt, informace dorazí vašemu poradci, 
který se vám co nejdříve ozve.
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