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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Kirjakeskuse e-teenuste tüüptingimused sätestavad AS Eesti Posti (edaspidi Omniva) poolt Kirjakeskuse e-
teenuste osutamise korra Eesti Vabariigi territooriumil. Tüüptingimused on kättesaadavad Omniva kodulehel 
omniva.ee ja Kirjakeskuses. 

2. MÕISTED 

2.1    Kirjakeskuse e-teenused (edaspidi teenus) – e-tähtkiri.  

2.2  E-tähtkiri – Kirjakeskuse vahendusel ühelt isikult teisele isikule digitaalsel kujul edastatav andmekogum, mille 

Postile üle andmine ja Saaja poolne vastuvõtmine toimuvad elektrooniliselt.  

2.3  E-tähtkirja saaja (edaspidi Saaja) – isik, kes on Tellimuses määratud E-tähtkirja vastuvõtjaks. 

2.4  Kirjakeskus – juriidilistele ja füüsilistele isikutele andmekogumite elektroonilist edastamist, vastuvõtmist ja 

säilitamist võimaldav infosüsteem, mis asub Omniva kodulehel omniva.ee.   

2.5  Lepinguline Klient – Omniva koostööpartner, kes on sõlminud Omniva Üldtingimused. 

2.6  Lepinguta Klient – isik, kes kasutab Kirjakeskuse teenuseid, kuid kellega Omniva ei ole sõlminud 

Üldtingimusi. 

2.7  Tellimus – lepingulise/lepinguta Kliendi poolt Kirjakeskuses täidetud vorm, mis sisaldab infot Saajale või 

Saajate grupile edastatavate tähtkirjade osas. 

2.8  Üldtingimused – AS Eesti Post teenuste lepingute üldtingimused, mis kehtestavad Omniva ja lepingulise 

Kliendi vaheliste suhete põhialused ja üldised tingimused poolte vahel sõlmitud lepingute täitmisel. 

Üldtingimused kehtivad kõigile Omniva ja lepingulise Kliendi vahel sõlmitud Omniva lepingutele. 

3. TEENUSE OLEMUS  

3.1 Teenus võimaldab Lepingulisel/Lepinguta Kliendil ööpäevaringselt edastada E-tähtkirju.  

3.2 Teenuse kasutamiseks tuleb Lepingulisel Kliendil Kirjakeskusesse sisenemiseks kasutada paroole, mis 
edastatakse Kliendile Omniva kliendihalduri poolt kui ta on avaldanud soovi Kirjakeskuse teenuse 
kasutamiseks. Lepinguta Kliendil tuleb Kirjakeskusesse sisenemiseks kasutada ID-kaarti või Mobiil-ID’d.  

3.3 E-tähtkirja edastamiseks tuleb Lepingulisel/Lepinguta kliendil sisestada Kirjakeskusesse Saaja andmed ning 
seejärel saadetav dokument üles laadida Kirjakeskuse kasutusjuhendis kirjeldatud formaadis.  

3.4 Lepinguline/Lepinguta Klient saab Saaja andmeid sisestada kas ühe- või mitmekaupa. Mitme Saaja 
lisamiseks on võimalus andmed üleslaadida vastavasisulisest failist.  

3.5 Üleslaetava dokumendi sisu (sh selle kujunduse) eest vastutab Lepinguline/Lepinguta Klient.  

3.6 Üleslaetava dokumendi maksimaalne maht on ära toodud Kirjakeskuse kasutusjuhendis.  

3.7      E-tähtkirja on võimalik allkirjastada Kirjakeskuses ID-kaardi või Mobiil-IDga. 

3.8      E-tähtkirja saabumise kohta saab Saaja Saatja poolt Tellimuses märgitud e-posti aadressile teate.  

3.9  E-tähtkirja Saaja poolne vastuvõtmine toimub Kirjakeskuses elektrooniliselt. Saaja tuvastab end kehtiva ID-

kaardi või Mobiil-ID abil, kasutades digiallkirjastamiseks vajalikke PIN2 paroole.  

3.10  E-tähtkirja edastamise kiirus sõltub ühes Tellimuses edastatud tähtkirjade arvust. Ühe E-tähtkirja edastamine 

kestab maksimaalselt 1 (üks) tund.  

3.11  E-tähtkiri loetakse Omniva poolt Saajale edastatuks kui Omniva on edastanud punktis 3.8 kirjeldatud e-posti 

aadressile vastavasisulise e-kirja.  

3.12  Infot saadetud E-tähtkirjade edastamise ja vastuvõtmise kohta saab Lepinguline/Lepinguta Klient jälgida 
Kirjakeskuses.  

3.13  E-tähtkirja sisu on konfidentsiaalne ning sellele on ligipääs ainult Saajal ning Lepingulisel/Lepinguta Kliendil 
endal. 

3.14  Omniva tagab Kirjakeskuses asuvate E-tähtkirjade säilimise 1 (ühe) aasta jooksul arvates E-tähtkirja 

Tellimuse kinnitamise päevast.  

3.15  Kirjakeskuse kasutamise abimaterjalina on Omniva poolt koostatud ja Omniva kodulehel omniva.ee  

kättesaadavaks tehtud Kirjakeskuse kasutusjuhend. 

 

http://www.omniva.ee/
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4. TEENUSE TASU  

4.1 Teenuse eest tasutakse Omniva poolt kehtestatud hinnakirja alusel. Hinnakiri on kättesaadav Omniva 
koduleheküljel omniva.ee. 

4.2 Teenuse eest tasumine Lepingulise kliendi puhul toimub vastavalt Üldtingimustes kokkulepitule.  

4.3 Lepinguta klient tasub teenuse eest ettemaksuna pangalinkide kaudu.  

4.4 Omnival on õigus Teenuse tasusid ning soodustuste skaalat ühepoolselt muuta ühekuulise 
etteteatamistähtajaga. 

5. PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE  

5.1 Omniva ja Lepingulise/Lepinguta Kliendi vaheline lahkarvamus lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei 
saavuta kokkulepet, on kummalgi poolel õigus esitada teisele poolele oma kirjalik pretensioon, milles 
näidatakse lahkarvamuse aluseks olevad asjaolud ning viidatakse õigusaktile või dokumendile, millele 
tuginetakse. 

5.2 Lepingulisel/Lepinguta Kliendil on õigus esitada kirjalik pretensioon 6 (kuue) kuu jooksul E-tähtkirja 
edastamisele järgnenud päevast. 

5.3 Lepinguline Klient edastab Üldtingimustes nimetatud kontaktisikule kirjalikult pretensiooni võimalikult täpse ja 
selgesõnalise kirjeldusega ning ettepanekud selle lahendamiseks. Omniva vastab kliendile kirjalikult mitte 
hiljem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul kliendi pöördumisest arvates. 

5.4 Lepinguta Klient pöördub teenusega soetud küsimustes Omniva poole kirja, telefoni teel või e-posti teel. 
Vastavad kontaktandmed on kättesaadavad omniva.ee. Omniva vastab kliendile kirjalikult mitte hiljem kui 10 
(kümne) tööpäeva jooksul kliendi pöördumisest arvates. 

5.5 Kaebuste ja avalduste lahendamisele kohaldatakse täiendavalt universaalse postiteenuse tüüptingimuste 
vastavaid sätteid. 

6. INTELLEKTUAALSE OMANDI KAITSE  

6.1 Kirjakeskuse keskkond on Omniva omand ning on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusega. 

6.2 Kirjakeskuse sisu, sh tekst, graafika, logo, nuppude ikoonid, pildid, audio ja tarkvara autoriõigused kuuluvad 
Omnivale või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega. 

6.3 Kirjakeskuse tellimus-, päringuvorme ja andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul 
viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada. Kirjakeskuse keskkonda on õigus kasutada ettenähtud 
õiguspäraseks tegevuseks. 

6.4 Igasugune Kirjakeskuse keskkonna kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, 
publitseerimine, eksponeerimine, on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi 
õigusi kaitsvate seadustega ja toob kaasa vastutuse vastavalt nimetatud seadustele. 

6.5 Lepingulise/Lepinguta Kliendi poolt käesolevas punktis nimetatud rikkumiste korral on Omnival õigus keelduda 
Lepingulisele/Lepinguta Kliendile Teenuse osutamisest. 

7. MATERIAALNE VASTUTUS  

7.1 Juhul, kui E-tähtkirja edastamine ebaõnnestub Posti otsesel süül, ei ole Lepinguline Klient kohustatud tasuma 
selle E-tähtkirja edastamise teenuse eest. Muid kulusid Post ei hüvitata.  

7.2 Juhul, kui E-tähtkirja edastamine ebaõnnestus Omniva otsesel süül tehnilise tõrke tõttu ja E-tähtkirja 
staatuseks on „Ebaõnnestunud“ ja Lepinguline/Lepinguta Klient on selle E-tähtkirja edastamise eest juba 
tasunud, on Omniva kohustatud Lepingulisele/Lepinguta Kliendile tagastama edastamata jäänud E-tähtkirja 
teenuse eest tasutud summa Kliendi arveldusarvele 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates 
Lepinguliselt/Lepinguta Kliendilt vastavasisulise pretensiooni saamise hetkest.  

7.3 Omniva ei hüvita E-tähtkirja edastamise ebaõnnestumisega seotud kaudset kahju, sh saamata jäänud tulu.  

7.4 Omniva ei vastuta E-tähtkirja saabumise teate mittejõudmise eest Saajani Saaja e-postkasti täituvuse, e-
postkasti serveri häire vms tõttu. Omniva kannab vastutust hetkeni, kui Omniva serverist on edastatud Saaja 
e-posti aadressile E-tähtkirja saabumise teade ja E-tähtkirja staatuseks on märgitud „Edastatud”. 
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7.5 Omniva ei vastuta: 

 Kliendi ning tema kasutajate poolt Kirjakeskusesse sisestatud Tellimuste ja andmefailide sisu eest;  

 Saaja poolt E-tähtkirja vastuvõtmise/mittevastuvõtmise eest;  

 Kliendi kasutajatunnuse ja/või parooli kasutamise eest selleks mitteõigustatud kolmandate isikute poolt;  

 punktis 7.7 nimetatud seisakutest tekkida võiva kahju eest. 

 

7.6 Omnival on õigus jätta Teenus osutamata, juhul kui Tellimuses esitatud andmed ei vasta tegelikkusele või 

tuvastatakse muu Tingimuste rikkumine.  

7.7 Omnival on õigus Kirjakeskuse tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete parandamise eesmärgil piirata 

ilma ette teatamata Kirjakeskuse kasutamise võimalusi, tehes kõik endast oleneva, et sellised piirangud oleks 

minimaalse ulatuse ja kestusega. Seisakutest teavitatakse Omniva kodulehel omniva.ee.  

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA KASUTAMISE KORD  

8.1 Isikuandemete töötlemine ja kasutamine toimub Teenuse osutamisel  kooskõlas postiseadusega, 
isikuandmete kaitse seadusega ja Omniva poolt kehtestatud kliendiandmete töötlemise põhimõtetega. 
Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on avalikustatud Omniva kodulehel omniva.ee. 
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