
Milí klienti a přátelé AVENIRu,

i v srpnu pro Vás máme vydání našeho 
zpravodaje. Jedná se již o třetí číslo 
našeho měsíčníku.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete 
jako vždy obracet na svého finančního 
poradce z naší skupiny.

Dobrá zpráva pro ty, co se chystají kupovat nemovitost

Chystáte se na dovolenou vlastním vozem?

Poslanci schválili zrušení daně z nabytí nemovitosti. Kupující tak ušetří až statisíce 
korun, které mohou použít např. na vybavení či případnou rekonstrukci nemovitosti.

Navíc poslanci schválili ponechání odpočtů úroků z úvěrů poskytnutých na bydlení, 
pouze omezili jejich výši na maximálně 150 000 Kč za rok.

Od daně mají být osvobozeni všichni, kdo dokončili návrh na vklad vlastnictví              
na katastru v prosinci roku 2019 nebo kdykoliv v letošním roce.

Návrh však ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.

Máte rádi volnost při cestování, kterou Vám poskytuje vlastní vůz,       
ale chcete mít jistotu, že se o Vás v případě poruchy někdo postará, 
opraví vůz nebo případně odtáhne zpět domů?

Nezapomeňte si ke svému cestovní pojištění sjednat také vhodnou 
asistenční službu, která bude Vaše požadavky splňovat.
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Zlato tady s námi je již 6000 let a stále bude.    
Na světě neexistuje měna, která by byla 
všeobecně respektována jako zlato.

Zlato představuje konzervativní investici             
pro středně až dlouhodobý horizont,            
kterou můžete nakoupit ve formě investičních 
mincí nebo zlatých slitků. Zlato je uchovatelem 
hodnoty, což znamená, že za stejné množství 
zlata jste si mohli před sto lety i dnes koupit 

Investice do zlata a jiných komodit

Možná jste v médiích zaznamenali podobné titulky. V koronakrizi byl vytvořen obrovský deficit státního rozpočtu, 
který bude muset vláda někde dohnat. Dle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové dopadne 

Direct pojišťovna od 1. srpna 2020 mění 
číslo bankovního účtu. Máte-li například 
nastavené pravidelné platby, zadejte 
prosím v bance nové číslo účtu. Ačkoliv 
i po 1. srpnu bude starý bankovní účet 
ještě 3 měsíce funkční, doporučujeme 
začít platit na nový účet ihned.

Staré číslo bankovního účtu
1882155024/2700

Nové číslo bankovního účtu
123-1562900267/0100

Vláda v koronakrizi zapomněla na důchody...

POZOR! Informace pro klienty Direct pojišťovny

například kvalitní automobil. Likvidita zlata je vysoká, této měně rozumí všude na světě.

Naše společnost navíc spolupracuje s partnerem, díky kterému zlato nejen nakupujeme přímo od těžařů, ale zpětně 
od Vás zlato také vykoupí a zaručuje zpeněžení do 3 pracovních dnů.Cena za trojskou unci se za posledních 20 let 
vzrostla na šestinásobek a predikce růstu trvá i nadále.

Zajímavé jsou také investice do dalších komodit jako stříbro, platina či palladium, které našim klientům umíme 
rovněž zprostředkovat.

důchodová zátěž nejvíce na ročníky narozené v osmdesátých a devadesátých letech. 
Tito lidé se budou skládat vždy po dvou na jeden starobní důchod a jejich důchod bude 
financovaný méně než dvěma občany.

Je tedy jasné, že si musíme na důchod odkládat ze své vlastní kapsy. Čím dříve začneme, tím 
lépe pro nás.

Vedle klasického Penzijního připojištění či Doplňkového penzijního spoření, kde můžete využít 
státního příspěvku, pro Vás naše společnost dokáže najít i další varianty zhodnocení Vašich 
úspor jako investování do akcií, dluhopisů, nemovitostí, zlata či jiných komodit. Stačí se spojit 
se svým poradcem, který s Vámi vybere vhodnou variantu přímo pro Vás.
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