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Co je TREFA?

• Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR

• Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a 
přísun financí i těm nejmenším klubůmpřísun financí i těm nejmenším klubům

• Nástrojem k naplnění cíle je speciální pojistný program

Kluby získají z každé uzavřené pojistné smlouvy finanční odměnu.

PILÍŘE PROJEKTU

Hráči získají kvalitní pojistnou ochranu za nízké pojistné.



Partneři projektu

• Českomoravský fotbalový svaz, o.s.

• Garant projektu TREFA.

• Generali Pojišťovna a.s.

• Třetí největší pojišťovna na světě, 
druhá největší v Evropě a největší 
evropský životní pojistitel.

• Fincentrum a.s. (více)

• Největší finančně poradenská 
společnost v ČR a vedoucí člen AFIZ.

•
společnost v ČR a vedoucí člen AFIZ.
Svým klientům poskytuje komplexní 
služby  v oblasti osobního finančního 
poradenství. 



Cílová skupina

• Amatérský registrovaný fotbalista, který se neúčastní mezinárodních 
soutěží a za sportovní činnost nepobírá finanční odměnu + „přátelé  
mičudy“, tj. všichni, kteří chtějí uzavřením smlouvy podpořit svůj klub

• Maximální soutěžní úroveň: divize

• 14 krajů, 76 okresů

• 3 676 fotbalových klubů

• cca 400 000 aktivních registrovaných hráčů



Motivace klubů

• Odměna z každé uzavřené smlouvy (více)

2 050 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč

• Výše odměny v závislosti na zvolené produktové variantě

• 4 splátky odměny – první splátka následující měsíc po zaplacení 1. pojistného 

• Storno podmínky – vrácení 100 % odměny při ukončení pojistné 
smlouvy před zaplacením 36 měsíců

2 050 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč

Trefa 395 Trefa 500 Trefa 1 000

smlouvy před zaplacením 36 měsíců

• Základní podmínkou je uzavření Smlouvy o spolupráci se společností 
FINCENTRUM



Modelový příklad

Počet registrovaných hráčů v klubu 108

Počet uzavřených smluv 37
4x TREFA 1 000

8x TREFA 395

25x TREFA 500

Celkem klub obdrží * 111 400 Kč

Celková odměna je rozložena do 4 splátek v průběhu 3 let. První splátka ve výši 
53 500 Kč bude vyplacena druhý měsíc po sjednání pojistných smluv.



Základní produktové parametry

• Pojištění TREFA
• Pojistná ochrana 24 hodin denně
• Územní platnost: celý svět• Územní platnost: celý svět

• Vstupní věk a výstupní věk pojištěných osob:
• Hlavní tarif: vstupní věk 0-70 let; výstupní věk 75 let

• Doplňkové úrazové pojištění: 
• Děti: vstupní věk 0-14 let; výstupní věk 18 let
• Dospělí: vstupní věk 15-64 let; výstupní věk 65 let

• Zdravotní zkoumání: Vyplnění krátkého zdravotního dotazníku – 3 otázky



Pojištění TREFA kryje

Trvalé následky úrazu s progresivním plněním

Smrt následkem úrazu *Smrt následkem úrazu *

Extra plnění za smrt následkem autonehody *

Denní dávka při pobytu v nemocnici

Denní odškodné za dobu léčení úrazu *

* kromě varianty Trefa 395



Rozsah pojistného krytí - detail
Rozsah pojistného krytí Pojistné částky

Dospělí (15 - 64 let) Varianta I Varianta II Varianta III
Trvalé následky úrazu s progresivním plněním

900 000 Kč 950 000 Kč 950 000 Kč
- od 16,01 %

Smrt následkem úrazu
-----

950 000 Kč
+

250 000 Kč

950 000 Kč
+

500 000 Kč- v případě smrti úrazem následkem autonehody navíc 250 000 Kč 500 000 Kč- v případě smrti úrazem následkem autonehody navíc

Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu
500 Kč 700 Kč 700 Kč- výplata max. za 90 dnů pobytu v nemocnici

- nárok po dobu 4 let od data úrazu
Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu

----- ----- 300 Kč

- výplata od 22. dne léčení úrazu
- v případě bezprostřední hospitalizace v důsledku úrazu trvající min. 48 hod. a 
při splnění doby léčení úrazu min. 21 dnů bude odškodné vypláceno již od 1. dne 
léčení úrazu (pracovní neschopnost není nutná, délka léčení je podložena 
lékařskou zprávou)

Děti (0 - 14 let)
Trvalé následky úrazu s progresivním plněním

2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
- od 16,01 %

Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazuDenní dávka při hospitalizaci následkem úrazu
1 500 Kč 700 Kč 1 500 Kč- výplata max. za 90 dnů pobytu v nemocnici

- nárok po dobu 4 let od data úrazu
Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu

----- 200 Kč 300 Kč
- výplata od 22. dne léčení úrazu
- v případě bezprostřední hospitalizace v důsledku úrazu trvající min. 48 hod. a 
při splnění doby léčení úrazu min. 21 dnů bude odškodné vypláceno již od 1. dne 
léčení úrazu
Měsíční pojistné 395 Kč 500 Kč 1 000 Kč



Výhody produktu TREFA

• Široký rozsah pojistného krytí

• Vysoké pojistné částky

• Nízké měsíční pojistné 

• Pojistná ochrana 24 hodin denně

• Územní platnost pojištění je celý svět *

• Extra pojistná částka pro případ smrti úrazem následkem autonehody

* U pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici je pojistná ochrana poskytována pouze na 
území EU.



Podpora projektu

• Spolupráce partnerů se společnostmi Public Football s.r.o. a Junior 
Football s.r.o.

• Přejmenování krajských soutěží na Fincentrum krajský přebor • Přejmenování krajských soutěží na Fincentrum krajský přebor 
(alternativně I. A a I. B třída)

• Setkání se zástupci klubů na krajské úrovni

• Marketing a komunikace

• Tisková konference 18. 8. 2010
• Tvář projektu: Vladimír Šmicer
• Letáky
•
• Letáky
• Web www.fotbalovatrefa.cz
• Změna názvu krajských soutěží – Fincentrum krajský přebor
• Prezentace projektu na www.fotbal.cz
• Speciální projekt na podporu mládeže ve spolupráci s Junior Football s.r.o.



Realizace projektu

• Klíčová role společnosti FINCENTRUM a široké profesionální 
poradenské sítě

• Oslovení organizačních pracovníků všech klubů

• Prezentace projektu, předložení nabídky pro klub

• Prezentace produktu zájemcům

• Sjednání pojistných smluv a smlouvy o spolupráci s klubem

• Následná péče, výplata odměny pro kluby, reporting• Následná péče, výplata odměny pro kluby, reporting



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
Jiří Sláma

Manažer projektu

T: +420 224 832 624

M:+420 734 422 123

jiri.slama@fincentrum.com 



Příloha č. 1

CENTRÁLA

Finanční 

poradenství

Zaměstnanecké

výhody

Event

Management

Fincentrum

Media

� Analýza klientových                      
potřeb

� Finanční plány a 
jejich  administrace

� Následná péče

� Poradenství 
podnikům při 
optimalizaci 
finančních produktů 
v personální politice

� Pořádání obchodně-
společenských akcí, 
zejména:

� Banka roku

� Zaměstnavatel roku

� Vydavatelství 
odborných 
internetových 
titulů



Příloha č. 2

Měsíční pojistné Splátky / termíny Sazby odměn

395 Kč

Celková odměna za 1 smlouvu 2 050 Kč
1. splátka - po 2. měsíci 1 000 Kč
2. splátka - po 12. měsíci 350 Kč
3. splátka - po 24. měsíci 350 Kč
4. splátka - 36. měsíci 350 Kč4. splátka - 36. měsíci 350 Kč

500 Kč

Počet smluv 4
Celková odměna za 1 smlouvu 3 000 Kč
1. splátka - po 2. měsíci 1 500 Kč
2. splátka - po 12. měsíci 500 Kč
3. splátka - po 24. měsíci 500 Kč
4. splátka - 36. měsíci 500 Kč

1 000 Kč

Počet smluv 14
Celková odměna za 1 smlouvu 5 000 Kč
1. splátka - po 2. měsíci 2 000 Kč
2. splátka - po 12. měsíci 1 000 Kč
3. splátka - po 24. měsíci 1 000 Kč3. splátka - po 24. měsíci 1 000 Kč
4. splátka - 36. měsíci 1 000 Kč
Počet smluv 2
Počet smluv celkem 20
Odměna v prvním roce 29 000 Kč
Odměna celkem za 3 roky 60 200 Kč


