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Ugovorni odnos/ugovor o ulaganju između imatelja udjela (dalje:
Ulagatelj) i društva Raiffeisen Invest d.o.o. (dalje: Društvo)

Povjerenički odnos između Društva i Ulagatelja temelji se na ugovoru o ulaganju.
Kod izvornog stjecanja udjela ugovor o ulaganju sklopljen je kada je Ulagatelj podnio uredan zahtjev
za izdavanje udjela i izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a Društvo nije odbilo sklapanje ugovora.
U svim ostalim slučajevima, kao što su, ali ne isključivo prijenos udjela, nasljeđivanje, ugovor o ulaganju
sklopljen je kada Društvo upiše stjecatelja u registar udjela fonda.
Ugovor o ulaganju obvezuje Društvo da izda Ulagatelju udjel, izvrši upis u registar udjela fonda, otkupi
udjel od Ulagatelja na njegov zahtjev te da dalje ulaže sredstva Ulagatelja i upravlja fondom za
zajednički račun Ulagatelja i poduzima ostale pravne poslove i radnje potrebne za upravljanje fondom
u skladu s odredbama Zakona, Prospekta i Pravila. Pritom Društvo djeluje u svoje ime, a za račun
Ulagatelja te upravlja imovinom s dužnom pažnjom.
Društvo može odbiti sklapanje ugovora o ulaganju u slučajevima navedenim u Prospektu.
Društvo naplaćuje naknade na teret Ulagatelja i/ili fonda u skladu s dijelom Prospekta – „Naknade i
troškovi“.
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Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

Sve međusobne sporove proizašle iz ugovora o ulaganju Ulagatelj i Društvo pokušati će riješiti
sporazumno, a u slučaju nemogućnosti postizanja sporazuma rješavat će se pred nadležnim sudom u
Zagrebu.
Za rješavanje sporova proizašlih iz ugovora o ulaganju između Ulagatelja i Društva mjerodavno je
hrvatsko pravo.
Bez utjecaja na mogućnost rješavanja sporova pred sudom Društvo će osigurati mogućnost rješavanja
sporova putem arbitraže.
U slučaju rješavanja spora putem arbitraže nadležno je Stalno izabrano sudište pri Hrvatskoj
gospodarskoj komori u Zagrebu, a mjesto arbitraže je Zagreb. Broj arbitara biti će tri (3).
O rješavanju spora putem arbitraže strane se moraju suglasiti potpisom posebne isprave.

3 Prava iz udjela u fondu
PRAVO RASPOLAGANJA. Ulagatelji imaju pravo raspolagati svojim udjelima na način da ih prenesu
(kupoprodaja, darovanje i sl.) ili da ih opterete (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne
dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje.
PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST. Društvo i svaka osoba koja u ime i za račun Društva nudi udjele moraju
Ulagatelju prije sklapanja ugovora o ulaganju besplatno staviti na raspolaganje Ključne informacije za
ulagatelje fonda i ex-ante izvještaj o troškovima.
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PRAVO NA UDIO U DOBITI. Cjelokupna dobit se reinvestira u fond i sadržana je u cijeni udjela. Ulagatelji
realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti naprave otkup svojih udjela u fondu.
PRAVO NA OTKUP UDJELA. Ulagatelj može u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela u fondu i
zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine fonda pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati.
Društvo ima obvezu otkupiti udjele Ulagatelja, osim u slučajevima kada je to propisano zakonom i
Prospektom.
PRAVO NA ISPLATU DIJELA LIKVIDACIJSKE MASE. Ulagatelji u fond imaju pravo na isplatu dijela ostatka
likvidacijske mase fonda, razmjerno njihovom udjelu u fondu nakon podmirenja obveza fonda.
Nijedan Ulagatelj ne može zahtijevati diobu zajedničke zasebne imovine fonda. Diobu zajedničke
zasebne imovine fonda ne može zahtijevati niti založni ili fiducijarni vjerovnik, ovrhovoditelj ili stečajni
upravitelj pojedinog Ulagatelja.
U postupku provedbe likvidacije imovina fonda se unovčava prodajom, pri čemu se prvo podmiruju
obveze fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, uključujući zahtjeve za otkup udjela koji
su podneseni do dana donošenja odluke o likvidaciji, nakon čega se podmiruju sve druge obveze fonda
koje su dospjele nakon dana donošenja odluke o likvidaciji, a proizlaze iz transakcija povezanih uz
upravljanje imovinom.
Preostala neto vrijednost imovine fonda se raspodjeljuje Ulagateljima razmjerno njihovom udjelu u
fondu.

4 Postupanje po pritužbama
Politika postupanja po pritužbama Ulagatelja dostupna je na internetskoj stranici Društva:
(https://www.rbainvest.hr/dokumentacija/dokumenti-drustva).
Sve pritužbe na rad Društva ulagatelj dostavlja Društvu u pisanom obliku
- poštom na adresu Društva: Raiffeisen Invest d.o.o., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
- u bilo kojoj poslovnici Raiffeisenbank Austria d.d. ili putem drugih regularnih kanala za
zaprimanje reklamacija u Raiffeisenbank Austria d.d.
- putem elektroničke pošte na adresu: rbainvest@rbainvest.hr / info@rba.hr
Ako pritužba nije riješena u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja iste, Ulagatelj će biti obaviješten
pisanim putem od strane Društva o tijeku rješavanja pritužbe. Društvo će se Ulagatelju pisanim putem
očitovati na dostavljenu pritužbu u roku od maksimalno 15 dana od zaprimanja pritužbe.
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