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Pojišťovny reagují na zvýšení hodnoty nemovitostí, inflaci, růst cen atd. a posílají 
klientům navýšení pojistného (tzv. indexace). V praxi to bude znamenat, že pokud 
akceptujete navýšenou platbu za pojištění (což v prvním kroku určitě doporučujeme) 
a zaplatíte vyšší pojistné - nebude vaše nemovitost podpojištěna. V opačném případě, 
když uhradíte původní pojistné, tak se vystavujte riziku podpojištění, viz. obrázek níže.

Obecně doporučujeme navýšit pojistné částky tak, že když si spočítáte m2 obytné plochy bytu/domu a to vynásobíte 
x 65.000,- Kč dostanete hodnotu pojištění, na kterou byste měli být ideálně zajištěni. Například byt/dům o 100 m2             
x 65.000,- Kč = 6.500.000,- Kč pojistná částka.

Máte pojištěný majetek (byt, dům, chatu)
u Kooperativy, ČPP nebo jiné pojišťovny?

Vážení klienti a přátelé AVENIRu,
přinášíme vám pravidelný zpravodaj s aktualitami, 
které jsou okolo nás. Ať se vám daří.

Máte platnou dálniční 
známku? edalnice.cz

TIP MĚSÍCE: 

Přišel vám nový 
předpis s vyšší 

platbou než loni?

Ing. Kateřina BRZÓSKOVÁ
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V dnešní době nemusíte mít zelenou kartu (která se dnes tiskne na bílém papíře) u sebe fyzicky. Nafoťte si ji do mobilu 
a přiřaďte k fotce “oblíbené” nebo využijte náš elektronický šanon MyPlann a budete mít kartu vždy po ruce. Pokud            
si střídáte auta v rodině, sdílejte tuto kartu mezi sebou.

Nafoťte si zelenou kartu do mobilu

Pro bezpečnější platbu na internetu začala Česká 
spořitelna jako první banka v Česku nabízet 
virtuální karty. Po on-line zaplacení karta sama 
zanikne. Karta má sloužit k jedinému účelu                     
a to bezpečný nákup na e-shopu, kdekoliv                                
na světě. Tuto kartu si klienti také mohou přidat 
do mobilních peněženek Google, Pay, Apple Pay, 
Garmin Pay a Fitbit Pay.

V lednu stoupla inflace v USA na 7,5%, což je nejvíce                      
od roku 1982, tzn. za posledních 40 let. V Česku je meziroč-
ní skok o 4,4% na 9,9%, což je nejvíce od roku 1998. 
V únoru se očekává zdražení, které se překročí hranici 10%.

do 1.4.2022
kdo podává 
elektronicky 
tak do 2.5.2022

Virtuální karta, kterou 
jednou zaplatíte a zruší se

Jaká je inflace v Česku a USA?

Apple představil funkci, která umožní podnikům přijímat 
platby kreditními kartami a digitální platby pomocí 
iPhonu. Funkce má být spuštěna v roce 2022 a iPhone                
se tak stane platebním terminálem.

iPhone jako platební terminál

Blíží se termín 
podání daňového 
přiznání

Dobročinné dary a dárcovství krve
- 15 procent ze základu daně (minimálně tisíc korun)
Úroky z úvěru na bydlení
- maximálně 300 000 Kč
Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
- až 24 000 Kč
Životní pojištění - až 24 000 Kč
Odborové příspěvky - maximálně 3 000 Kč
Vzdělávání - nejvýše 10 000 Kč

Co lze odečíst ze základu daně?
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