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"Není důležité co se děje, ale jaké jsou reakce
na to, co se děje."

TIP MĚSÍCE

Proto Vám při dubnovém zpravodaji Aveniru přejeme, ať Vás
nerozhodí to, co se kolem děje a ať jste s dobrou náladou
připraveni na světlé zítřky. Jsme si vědomi, že celá tato Covid
situace není pro nikoho ničím příjemným, čím by si chtěl
procházet opakovaně, ale přejeme Vám, ať to dobře zvládáte.
Jak se říká: ,,Buďme negativní, ale mysleme pozitivně.“

Mít v mobilu uložena důležitá
telefonní čísla se hodí, i když je
nechcete nikdy použít. Tísňové
volání 112, Záchranná služba
155, Hasiči 150, Policie 158.

Prodloužena platnost STK a řidičských průkazů
Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení
se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických
prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. V případě
pravidelných technických kontrol nelze v rámci nyní platného nařízení Omnibus II využít dalšího prodloužení již
jednou prodloužené lhůty na technickou prohlídku dle Omnibus I (1. 2. - 31. 8. 2020).

Jak postupovat, když je zaplacená dálniční
známka na rok 2021 a mění se SPZ
auta nebo dochází k prodeji auta?
U prodeje auta, je dálniční známka vázána na dané auto
a nelze ji přenést jinam, tzn. neodchází automaticky
s majitelem. Pokud se prodávající a kupující dohodnou,
mohou to zohlednit si navzájem do ceny auta.
Pokud se mění SPZ z důvodu ztráty, zničení
či odcizení SPZ, tak je možné si zažádat na na těchto
stránkách https://edalnice.cz/ke-stazeni-a-odkazy/
index.html.
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Potřebujete cestovat i v této době
do zahraničí a chcete být pojištěni
na COVID-19?
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Daňové přiznání
za rok 2020
Jste-li OSVČ, tak povinnost
podat daňové přiznání
formou papírovou je
do 3. 5. 2021 a elektronicky
nejpozději k 1. 6. 2021

Na základě požadavků klientů jsme prostudovali trh a vybrali
pojišťovny, která vás pojistí i na onemocnění COVID-19.
Pro bližší podmínky se neváhejte obrátit na naše spolupracovníky.

Jak vám zhodnotila peníze
vaše penzijní společnost
v roce 2020 a od založení?
Doplňkové penzijní spoření sjednané po 1.1.2013

Transformované fondy, tj. produkty založené před 1.1.2013
Chcete poradit s výběrem penzijní společnosti? Chcete udělat změnu
penzijní společnosti a nepřijít o současné naspořené peníze a státní
příspěvky? Rádi Vám poradíme.
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