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AVENIR
KLIENTŮM
Tomáš TŘÍŠKA

Vážení přátelé Aveniru,
V letošním roce čtete poslední
zpravodaj, který pro vás každý
měsíc připravujeme. Dovolte
nám v těchto dnech vám popřát
krásné a klidné svátky vánoční
a do nastupujícího roku pevné
zdraví a hodně peněz.

Hledáte vhodný dárek
a nebo originální vánoční dárek?
Přemýšleli jste nad tím, že byste jako jeden z dárků pro své partnery, děti,
přátele, prostě pro své blízké, zvolili investiční stříbro nebo zlato v podobě
např. slitků či mincí? Máme pro vás připraveny produkty, kde v jednotkách
stokorun můžete koupit pěknou minci a potěšit tak originálně své blízké.
S nákupem mincí však dlouho neotálejte. Čím dříve se ozvete, tím bude větší
pravděpodobnost, že k vám stihneme zboží dopravit včas ještě před svátky.

Jaký má COVID-19 dopad na pojištění pro klienty?
Přemýšlíte nad úpravou pojistné smlouvy?
Asi pro každého z nás je “tato doba” dobou “omezování” a není to ničím příjemným.
Co se děje z pohledu pojišťoven? Většina pojišťoven omezuje sjednání produktů
u těch lidí, co si prošli či prochází COVIDem. Pokud přemýšlíte nad úpravou vaší
pojistné ochrany, obraťte se na naše poradce my vám rádi poradíme.
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ZDARMA stavební spoření do konce roku 2020?
Pokud chcete získat do konce roku 2020 státní podporu u stavebního
spoření a toto spoření si uzavřít zdarma, obraťte se na našeho poradce.
Víme, která stavební spořitelna vám připíše 2.000 Kč zpět na Váš účet.

Připravované daňové změny pro podnikatele
v roce 2021
V kontroverzních daňových úpravách se pro podnikatele objevila zajímavá možnost.
Pokud si podnikatelé pořídí výrobní prostředky v termínu od 1.1.2021 do 31.12.2021,
tak si celý tento výdaj mohou okamžitě uvést do daní. Např. u automobilů je to 60%
v prvním roce a 40% v druhém roce.

Končí superhrubá mzda,
jak se to projeví?
Při hrubé mzdě 28.000 Kč, byste měli získat
o 2.000 Kč více na mzdě. Co s tím udělat?

zdroj: penize.cz

Když se rozhodnete,
že si peníze (2.000,-)
odložíte a zaplatíte
pro sebe? Jaký to může
mít pro vás přínos?
Zrušení superhrubé mzdy může mít
pro vás přínos až cca 540.000 Kč
za 15 let. Obraťte se na nás a poradíme
vám s vhodným výběrem produktu.

Hezké svátky vánoční a v roce 2021 na viděnou. Váš Avenir
Tomáš TŘÍŠKA
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