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Vážení klienti a přátelé AVENIRu,

přinášíme Vám další měsíčník z našeho trhu.

Co Vám nově přinášíme, je to, že v současné době zakládáme AVENIR Reality www.avenir-reality.cz,  
kde se můžete těšit na nabídky nemovitostí (byty, domy, pozemky, chaty,…) k prodeji či pronájmu. Tuto 
sekci jsme do svého portfolia zařadili z  důvodu poptávky klientů po těchto službách. Jsme schopní  
s Vámi komplexně vyřešit Vaše bydlení, od nalezení té pravé nemovitosti, přes financování nemovitosti,  
po pojištění a řešení energií. Věříme, že AVENIR Reality budou pro Vás v budoucnu jedinečnou volbou. 
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Pokud v létě vyrážíte za hranice České republiky, nezapomeňte si sjednat cestovní pojištění, které vám zajistí ochranu 
v případě zdravotních komplikací, úrazů či pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou druhé osobě. Naši klienti, 
kteří využívají avenir.myplann.cz si toto pojištění můžou na našich stránkách sjednat sami.

Bývá mnohdy součástí pojištění domácnosti, kdy kolo 
je chráněno proti krádeži. Dnes existuje pojištění,  
které kolo chrání nejen proti krádeži doma, ale i na vý- 
letech, proti nehodě a poničení kola. Vzhledem  
k tomu,  že částky, za které jsou dnes kola pořizována,  
se pohybují v desítkách tisíc korun, je vhodné toto 
pojištění mít. Součástí tohoto pojištění jsou nejen kola, 
ale i celá sportovní výbava klienta. 

Blíží se letní sporty a cestování

Pojištění kol / elektrokol

květen 2022                         WWW.AVENIRGROUP.CZ                          ZPRAVODAJ Č.24

V měsíci březnu přiteklo na termínované vklady 11 mld. 
korun, ale výběrů bylo za stejné období ve výši 37 mld. 
korun. Po dlouhé době poklesly termínované vklady  
o cca  26 miliard korun za měsíc. Celkem je tak uloženo cca 3 
biliony korun.
Domácnosti jsou zadlužené úvěry na bydlení ve výši 1,627 
bilionu korun, spotřebitelské úvěry jsou 287 mld. korun. 
Celkem jsou domácnosti zadluženy přes 2 biliony korun.

Jak si stojí termínované vklady?

Eva SUTTNEROVÁ          +420 723 441 848          esuttnerova@avenirgroup.cz          esuttnerova.avenirgroup.cz

http://www.avenirgroup.cz
mailto:esuttnerova%40avenirgroup.cz?subject=
http://esuttnerova.avenirgroup.cz

