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AVENIR KLIENTŮM
Milí klienti a přátelé AVENIRu,
po měsíci Vám opět přinášíme
seznam vybraných zajímavostí
a novinek, které podle nás stojí
za zmínku. Pokud by Vás cokoliv
zaujalo, neváhejte se obrátit
na našeho poradce!

Máte doma čtyřnohého mazlíčka a děsíte se nákladů za léčbu?
Ti, co mají doma pejska nebo kočičku, jistě ví, že návštěvy u veterináře nejsou zrovna levnou
záležitostí. A co teprve, když se stane nějaký vážnější úraz nebo nemoc. To se mohou částky
za péči vyšplhat i na desetitisíce korun.
Pro tyto případy Vám umíme zajistit pojištění Vašeho mazlíčka, kdy jsou kryty náklady
na léčení při úrazu nebo nemoci, léky a materiál použitý při léčbě, hospitalizace. Jedinou
podmínkou je, že musí být ve věku od 6 měsíců do 8 let a registrován v ČR.
Cena pojistného začíná již na 900 Kč za rok.

Máte krytou odpovědnost za Vašeho
zvířecího kamaráda?
Důležité je neopomenout také odpovědnost za Vašeho mazlíčka, pokud by
např. vletěl do silnice a způsobil dopravní nehodu nebo zakousl sousedovi
slepice či zranil další osobu. Víte, zda Vaše současné pojištění odpovědnosti
kryje i škody za Vašeho mazlíčka?
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Koronavirus zasáhl! Banky uzavírají své pobočky...
Opatření v době pandemie urychlila digitalizaci českého bankovnictví a banky začínají
uzavírat své nepříliš využívané pobočky. Například Komerční banka plánuje ke konci
srpna ukončit činnost až 64 menších poboček!
Velká část klientů si totiž v tomto období osvojila práci v online produktech svých
bank. Není divu, dnes jsou již tyto produkty svou jednoduchostí uzpůsobeny základním
uživatelům, a navíc v případě potřeby můžete přes všechny tyto portály kontaktovat
poradce přímo z pohodlí domova.

Kdo Vám dnes hlídá úrokovou sazbu na úvěru?
Máte-li úvěr nebo nad ním přemýšlíte,
obraťte se na naše poradce, kteří mají
právě pro tento účel nově k dispozici tzv.
SAB úvěrový index, díky kterému pro Vás
dokáží zajistit ten nejlepší možný úrok.
Zároveň je nyní daleko jednodušší odhalit
nevýhodné úvěry, které jsou sjednány
s vyšší sazbou, než je aktuální průměr
a mohlo by být výhodné je refinancovat.
Tyto případy se objeví v seznamu tzv.
rizikových smluv.

Spustili jsme osobní weby
Pokud se chcete o svém poradci dozvědět něco více, kontaktovat jej
nebo si například jednoduše on-line vyřídit cestovní pojištění, či jiný
produkt, máte možnost navštívit nově zřízené osobní weby našich
poradců a zde vše najít a vyřešit.

Informace pro klienty ThomasLloyd
Společnost ATLANTIK Finanční trhy, a. s. se rozhodla
strategicky nově zaměřit na denně obchodovatelné likvidní
cenné papíry. Dluhopisy emitenta ThomasLloyd do této
kategorie již nespadají. Pokud tedy máte tento produkt zřízen,
kontaktujte naše poradce, kteří Vám pomohou s převodem
cenných papírů pod společnost CYRRUS, a.s.

AVENIR Financial Group

 +420 770 667 766

 info@avenirgroup.cz

 www.avenirgroup.cz



