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Posebni uvjeti životnog osiguranja vezanog za investicijske fondove GRAWE INVEST 4U 
(FLV GRAWE INVEST 4U/2021) 

 
 

I. Opće odredbe  
Članak 1. 

Na životno osiguranje vezano za investicijske fondove GRAWE 
INVEST 4U primjenjuju se ovi Posebni uvjeti životnog osiguranja 
vezanog za investicijske fondove GRAWE INVEST 4U (u 
daljnjem tekstu: Posebni uvjeti) te Opći uvjeti životnog osiguranja 
vezanog za investicijske fondove (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).  

II. Ulaganje u investicijske fondove 

Članak 2. 

1. Tijekom trajanja osiguranja osiguravatelj ulagačkom premijom 
kupuje udjele u investicijskim fondovima navedenim u ponudi u 3 
faze: 

1.1. u prvoj fazi, na početku trajanja osiguranja, osiguravatelj 
ulagačkom premijom kupuje udjele u investicijskom fondu s 
dinamičnom (rizičnom) strategijom ulaganja u cilju ostvarenja što 
većeg prinosa; 

1.2. u drugoj fazi osiguravatelj ulagačkom premijom kupuje udjele u 
investicijskom fondu s uravnoteženom strategijom ulaganja u 
cilju daljnjeg ostvarenja prinosa, ali i ograničenja rizika radi 
očuvanja postojećeg kapitala; 

1.3. u trećoj fazi osiguravatelj ulagačkom premijom kupuje udjele u 
investicijskom fondu s konzervativnom strategijom ulaganja te 
odgovarajućim  transakcijama  postepeno smanjuje udio rizičnih 
ulaganja na investicijskom računu kako bi se u posljednjim 
godinama trajanja osiguranja zaštitio i očuvao kapital 
ugovaratelja osiguranja. 

2. Prijelaz u sljedeću fazu ulaganja određuje društvo za upravljanje 
investicijskim fondovima navedeno u ponudi. 

3. Rizik ulaganja snosi ugovaratelj osiguranja. 

4. Ugovaratelj osiguranja nema pravo odabira ili promjene 
investicijskog fonda. 

5. U slučaju prestanka rada investicijskog fonda navedenog u 
ponudi, odnosno spajanja s nekim drugim investicijskim fondom, 
obustave emisije udjela investicijskog fonda ili odluke 
osiguravatelja o prestanku ulaganja u investicijski fond naveden 
u ponudi, osiguravatelj nastavlja ulagati u investicijski fond sa 
strategijom ulaganja koja odgovara strategiji ulaganja 
investicijskog fonda navedenog u ponudi. 

Članak 3. 

Osiguravatelj zadržava pravo promjene politike ulaganja u 
investicijske fondove opisane u ovim Posebnim uvjetima, ako 
procijeni da je to u isključivom interesu ugovaratelja osiguranja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Naknada iz osiguranja 

Članak 4. 

Iznimno od članka 18. stavak 3. Općih uvjeta, u slučaju smrti 
osiguranika osiguravatelj korisniku isplaćuje novčanu vrijednost 
investicijskog računa uvećanu za garantiranu svotu za slučaj smrti. 

 

IV. Završne odredbe 

Članak 5. 

Ovi Posebni uvjeti vrijede uz Opće uvjete, a ako je njihov sadržaj u 
suprotnosti sa sadržajem Općih uvjeta, vrijede ovi Posebni uvjeti. 

 

U primjeni od: 1.11.2021. 


