
V tom případě Vám doporučujeme akci společnosti mBank, která platí do 31.8.2020 a díky níž můžete získat k novému 
účtu až 1500 Kč. Uzavřete si smlouvu o vedení účtu současně se zřízením mSpoření se svým poradcem Aveniru. 

mSpoření Vám bude úročeno 1,2 % a při splnění podmínek 
obdržíte na účet prémii od mBank ve výši až 1500 Kč. Běžný 
účet je zcela zdarma a bez podmínek obratu apod.

Pro podrobnosti kontaktujte svého poradce.

Milí klienti a přátelé Aveniru,

právě čtete první číslo našeho informačního 
bulletinu pro Vás, kde naleznete novinky z trhu a 
akce z našeho oboru, které by Vás mohly zajímat. 
V případě, že Vás některá z akcí zaujme nebo Vás 
k tomu napadne nějaký dotaz, neváhejte se ozvat 
svému finančnímu poradci z naší skupiny.

Zelené karty budou od července 2020 bílé

Uvažujete o zřízení nového bankovního účtu?

Změna čeká řidiče od 1. července 2020. Po dlouhé etapě tzv. ZELENÝCH KARET, které prokazují, že má řidič sjednáno 
povinné ručení, mohou pojišťovny podle evropské mezinárodní shody státu zeleno-karetního systému tento 
dokument vydávat na BÍLÉM PAPÍŘE.

Současným zeleným kartám skončí platnost dle vyznačeného data na dokumentu. Na další pojistný rok již dostanou 
řidiči zelenou kartu vytištěnou na bílém papíře.

Některé země si ponechávají zelenou barvu karty, některé přechází na bílou, ale všechny státy respektují, že od 
července se budou řidiči po Evropě prokazovat povinným ručením v bílé i zelené verzi karty.
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Naši poradci se orientují i v této oblasti. Díky všeobecnému SNÍŽENÍ cen plynu, 
je pro Vás nyní ideální doba, abyste se obrátili na našeho poradce. Správným 
nastavením parametrů můžete mnohdy ušetřit i TISÍCE korun ročně.

Pro nezávaznou kalkulaci kontaktujte svého poradce.

Zdá se Vám, že platíte moc za plyn 
či elektřinu?

Nejen pro ně, ale i pro mladé do 24 let, můžete uzavřít STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
bez poplatku za uzavření smlouvy při cílových částkách 200 000 Kč a 500 000 
Kč u Wüstenrot stavební spořitelny.

Narodilo se Vám miminko nebo vnouče?

Zastupujeme PORADNU POŠKOZENÉHO, díky které dokážeme klientům zajistit 
takové odškodnění, na které mají dle zákona právo. Ať už ze strany pojišťovny 
nebo zaměstnavatele.

Více informací na: https://avenir.poradnaposkozeneho.cz                                   
a u Vašeho poradce.

Byli jste účastníkem dopravní nehody
nebo se Vám stal pracovní úraz?

Úrokové sazby hypoték jsou stále na velmi nízké úrovni tj. 1,79%. Při 
refinancování umíme zajistit úrokovou sazbu i dva roky před koncem Vaší 
fixace. Např. pokud Vám končí fixace úrokové sazby 8.6.2022 (naleznete 
v  úvěrové smlouvě), můžete řešit Vaše refinancování hypotečního úvěru již 
dnes.

Pokud o hypotéce teprve uvažujete, ale bojíte se, že nebudete mít dostatek 
vlastních prostředků pro sjednání, stále ještě lze sjednat hypotéka s 90 % LTV, 
čili s potřebou pouze 10 % vlastních prostředků s úrokovou sazbou od 2,34%.

Ideální čas pro refinancování
hypotéky či její sjednání 

http://www.avenirgroup.cz
mailto:info%40avenirgroup.cz?subject=
http://www.avenirgroup.cz
https://www.facebook.com/avenirfinancialgroup
https://avenir.poradnaposkozeneho.cz

