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Milí klienti a přátelé AVENIRu,

i v listopadu Vám přinášíme krátký přehled                 
z trhu, aby Vám něco neuniklo. Pro bližší  
informace se obraťte na svého poradce v AVENIRu.

OD 1.1.2021 BUDOU DÁLNIČNÍ
ZNÁMKY ELEKTRONICKÉ... 
JAKÁ BUDE JEJICH CENA?

ČEŠI MÉNĚ UTRÁCÍ 
A RYCHLEJI SPOŘÍ 

Už i k nám do České republiky se dostal zahraniční 
trend.   Od ledna 2021 bude možné obdržet pouze 
elektronické známky. Známky z roku 2020 budou      
stále platit do ledna 2021.

Cena známek se nemění, tzn., že osobní automobily         
do 3,5 tuny budou platit v roce 2021 cenu 1 500 Kč              
za známku a 30-ti denní známka bude stát 440 Kč.

Nově mohou získat slevu 50 % na dálniční známku           
tzv.  eko auta s pohonem na zemní plyn nebo biometan.     
Vozy s LPG platí standardní částku. 

Úplně jsou osvobozena auta historická, auta poháněná 
elektřinou se speciální poznávací značkou a  plug-in 
hybridy s emisemi CO2 pod 50 g/km. Vozidla přepravující 
držitele průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozena 
automaticky.  

Od 1.12.2020 si budete moci známku koupit na e–shopu, 
potvrzení o úhradě obdrží každý na svůj e-mail. Pokud    
při nákupu uděláte chybu, lze ji ještě do 15 minut opravit.

Nově je platnost dálniční známky 12 měsíců od jejího 
zakoupení (např. od 3.3.2021 do 3.3.2022).

Poprvé od vzniku samostatného státu v roce 
1993 si od dubna do června naspořili lidé nejvíce 
v historii. Je to spojené s nejistou dobou, která je, 
a lidé neví, co bude dál. Z dat vyplývá, že hrubá 
míra úspor domácnosti je přes 18 %. Průměrná 
spotřeba domácností tak klesla na 25 160 Kč 
za měsíc. Od začátku roku na účtech v bankách 
přibylo 210 mld. Kč. 

Je dobře, že lidé myslí na zadní vrátka, ale  je 
k zamyšlení, zda účty v bankách jsou to správné 
a jediné řešení při dnešní inflaci, která dosahuje 
přes 3 %.
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Vývoj míry úspor v Česku
v jednotlivých čtvrtletích roku (v %)

Zdroj: Český statistický úřad
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Od 20.10.2020 náš partner snížil cenu za elektřinu a plyn a pro Vás to může znamenat významnou úsporu na těchto 
nákladech. Náklady na energie mohou činit, zvláště v rodinných domech, výdaje, kterými se stojí za to zabývat.   
Obraťte se na nás a úsporu Vám rádi vypočítáme. 

Náš dodavatel Vám umí garantovat cenu do konce roku 
2022 a zároveň Vám nenutí smlouvu na několik let dopředu. 
Můžete do 3 měsíců kdykoliv odejít a změnit dodavatele. 
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Již jsme kompletní a máme ve spolupráci všechny stavební 
spořitelny včetně poslední „Lišky” , která je součástí bankovního 
domu ČSOB. Nově spolupracujeme tedy i se stavební 
spořitelnou ČMSS a i zde od nás můžete čekat kvalitní služby. 

OD 1.11. JIŽ PLATÍ NOVÉ ČÍSLO ÚČTU PRO KLIENTY DIRECTU.

KDY JSTE SI NAPOSLED POČÍTALI ÚSPORU NA ENERGIÍCH?
Rádi Vám spočítáme, kolik aktuálně ušetříte na plynu i elektřině, obraťte se na našeho poradce.  

Inflace v praxi při vkladu 100.000 Kč 

Zahájili jsme spolupráci se stavební 
spořitelnou ČMSS - Liška je i u nás!

Direct pojišťovna od 1. srpna 
2020 změnila číslo bankovního 
účtu.

Máte-li nastavené pravidelné 
platby, zadejte prosím v bance 
nové číslo účtu. 

Staré číslo bankovního účtu
1882155024/2700

Nové číslo bankovního účtu
123-1562900267/0100

POZOR! Informace pro klienty Direct pojišťovny

5 let 10 let 15 let 20 let 25 let 30 let

Investovaná částka 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

2 % p.a. 90 573 82 034 74 301 67 297 60 953 55 207

2,5 % p.a. 88 385 78 119 69 046 61 027 53 939 47 674

3 % p.a. 86 261 74 409 64 186 55 367 47 760 41 198

zdroj Amundi.cz
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