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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Käesolevates finantsteenuste osutamise tüüptingimustes (edaspidi tüüptingimused) sätestatakse AS 
Eesti Post (edaspidi Omniva) poolt osutatavate finantsteenuste kord ja tingimused. Tüüptingimused 
reguleerivad Omniva ja finantsteenuse kasutaja vastastikuseid kohustusi ja õigusi teenuste 
kasutamisel. 

1.2 Tüüptingimused on kehtestatud lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktide, eelkõige postiseaduse nõuetest 
ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest. Kui mõni tüüptingimuste säte osutub 
õigusaktide muutumisel täielikult või osaliselt kehtetuks, jäävad tüüptingimused muus osas kehtima. 

1.3 Isikuandmete töötlemisel ja kasutamisel lähtub Omniva AS Eesti Post kliendiandmete töötlemise 
põhimõtetest, millega saab tutvuda Omniva kodulehel omniva.ee. 

1.4 Omniva osutab riigisiseseid ja rahvusvahelisi finantsteenuseid Eesti Vabariigi territooriumil kehtivas 
valuutas. 

1.5 Finantsteenuseid osutatakse teovõimelisele isikule alates 18. eluaastast. 

1.6 Omniva kui finantsteenuse pakkuja on kohustatud tuvastama isikusamasuse iga tehingu korral ning 
säilitama isikut tõendava dokumendi andmed vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise seadusele. 

1.7 Omniva osutab finantsteenusteid kehtestatud hinnakirja alusel, millega saab tutvuda postiasutustes 
või Omniva kodulehel omniva.ee. 

2. MÕISTED 

Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

Finantsteenus - rahavahendusteenus kliendi ja kolmanda isiku vahel kliendi käsundi alusel ning 

kindlustamise teenus. Finantsteenused on riigisisene rahakaart, rahvusvaheline rahakaart (Western Union 
teenus), maksete vahenduse teenus, lunatasu teenus ja kindlustamine. 

Kindlustamine - Omniva pakutavate põhiteenuste lisateenus, mille korral makstakse saadetise kahjustumise 

või kaotsimineku korral Saatjale hüvitist tekkinud kahju ulatuses, kuid mitte rohkem kui Saatja poolt määratud 
saadetise sisu avaldatud väärtus.  

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted - dokument, mis reguleerib kliendiandmete töötlemise põhialuseid ja 

tingimusi Omnivas. 

Kättetoimetamise võimatus -  olukord, kui Omniva ei saa temast mittesõltuvatel asjaoludel teenust osutada.  

Lunatasu teenus - Omniva pakutavate põhiteenuste lisateenus, mille puhul Saatja kohustab  Omnivat 

Lunatasuga saadetise Saajale kättetoimetamisel nõudma Lunasumma maksjalt sisse Lunasumma ja 
edastama selle pangaülekande teel Saatjale. 

Lunatasuga saadetis - Saatja tahtel ja valitud teenuse kaudu Saajale edastatav nõuetekohaselt 

adresseeritud ja pakendatud pakkeüksus, mis väljastatakse Saajale pärast Lunasumma tasumist. 

Lunasumma - Saatja määratud ja Lunasumma maksja poolt Saatja arve või maksekorralduse alusel 

Omnivale lunatasuga saadetise kättetoimetamisel tasutud ja Omniva vahendusel Lunasumma saajale 
edastatav rahasumma. 

Lunasumma maksja - Saaja või muu isik, kes tasub Saaja eest Omnivale Lunasumma. 

Lunasumma saaja - Saatja või Saatja määratud isik, kellele Omniva edastab Lunasumma. 

Maksete vahenduse teenus – võimaldab füüsilistel ja juriidilistel isikutel tasuda sularahas või kaardimaksega 

arveid. 

Postkontor - tegevuskoht, kus on tagatud kõigi universaalse postiteenuse tegevusloaga hõlmatud 

postiteenuste osutamine. Postkontoriks loetakse Omniva postkontorid ja Omniva partnerite poolt 
opereeritavad postipunktid.  

Rahasiire - Omniva vahendusel toimuv raha edastamine ühelt kliendilt teisele. 

Riigisisene rahakaart (edaspidi rahakaart) - rahasiirde teenus, mille alusel väljastatakse raha saatja käsundi 

alusel raha saajale või tema esindajale isikut tõendava dokumendi alusel rahakaardil märgitud rahasumma 
allkirja vastu. 

Saatja - isik, kes vastutab Saadetise sisu eest ning kelle tahtel ja nimel on Saadetis Omnivale Saajale 

edastamiseks üle antud. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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Saaja  -  isik, kellele tuleb Saadetis Saatja tahte kohaselt kätte toimetada. 

Saadetis  -  ühelt Saatjalt ühele Saajale edastatav nõuetekohaselt adresseeritud ja pakendatud pakkeüksus, 

mille teekond ja väljastamine on jälgitavad. 

Vääramatu jõud - asjaolu, mida Omniva ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud 

temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda 
väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 

Western Unioni teenus - Western Unioni ja Omniva koostöös pakutav rahvusvaheline kiirrahakaart. 

3. FINANTSTEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED 

3.1 Üldnõuded 

3.1.1 Finantsteenuse kasutamisel täidab raha saatja loetavalt ja trükitähtedega rahakaardi, Western Unioni 
kiirrahakaardi või maksekorralduse blanketi ning koos blanketiga esitab Omniva klienditeenindajale 
isikut tõendava dokumendi.  

3.1.2 Finantsteenuse kasutamiseks riigisiseselt aktsepteerib Omniva raha saatja isikusamasuse 
tõendamiseks isikut tõendava dokumendina: 

 Eesti Vabariigi kodaniku pass; 

 Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart); 

 Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku isikutunnistus; 

 välisriigi reisidokument (pass); 

 välismaalase elamisloakaart; 

 välismaalase pass; 

 diplomaatiline pass; 

 meremehe teenistusraamat; 

 meresõidutunnistus; 

 ajutine reisidokument; 

 pagulase reisidokument; 

 mootorsõidukite juhiluba, kui sellesse on kantud kasutaja nimi, foto või näokujutis, allkiri või 
allkirjakujutis ja sünniaeg või isikukood; 

 tagasipöördumistunnistus; 

 tagasipöördumise luba. 

3.1.3 Rahvusvahelise finantsteenuse kasutamiseks aktsepteerib Omniva raha saatja isikusamasuse 
tõendamiseks isikut tõendava dokumendina: 

 Eesti Vabariigi kodaniku pass; 

 välisriigi reisidokument (pass); 

 Eestis, Euroopa Liidus või Schengeni liikmesriikides välja antud isikutunnistus (ID-kaart); 

 Eestis välja antud mootorsõiduki juhiluba; 

 Eestis välja antud elamisluba. 

3.1.4 Omniva klienditeenindaja tuvastab raha saatja isikusamasuse isikut tõendava dokumendi alusel ja 
fikseerib Omnivale jääval andmekandjal: 

 saatja ees- ja perekonnanime; 

 sünniaja või isikukoodi; 

 isikut tõendava dokumendi liigi (loetelu punktis 3.1.2 ja 3.1.3), dokumendi numbri, väljaandmise 
ja kehtivuse kuupäeva;  

 saatja sünniriigi ja dokumendi väljastanud riigi. 

3.1.5 Finantsteenuste blankettidel ei tohi olla parandusi ja teksti ülekirjutusi. 

3.1.6 Finantsteenuse osutamisel edastatud raha väljamaksmisel annab raha saaja rahasumma 
kättesaamise kohta allkirja ning märgib kuupäeva. Raha saajale antakse kviitung. 

3.1.7 Kui raha saaja poolt esitatud isikut tõendavas dokumendis ja rahakaardil näidatud nimes esineb 
lahknevusi või kui tekib kahtlus dokumendi ehtsuses või kehtivuses, siis ei maksta rahakaardi järgi 
raha välja raha saaja elu- või asukohas ning raha saajale väljastatakse teade raha kättesaamiseks 
postkontoris. 
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4. FINANTSTEENUSED 

4.1 Riigisisene rahakaart 

4.1.1 Riigisisese rahakaardiga (edaspidi Rahakaart) saavad postkontori kaudu raha saata füüsilised 
ja juriidilised isikud. 

 Eraisiku saadetava rahakaardi piirsumma on 1000 eurot; 

 Juriidilise isiku saadetava rahakaardi piirsumma on 2000 eurot. 

4.1.2 Rahakaarti võetakse vastu kõikides postkontorites. 

4.1.3 Rahakaardid peavad kandma selgelt ja arusaadavalt kirjutatud või trükitud rahakaardi saaja 
nime ja aadressi ning rahakaardi saatja nime ja aadressi, samuti Rahakaardi rahasummat. 
Juhul, kui raha saaja või  raha saatja nimi ja aadress või rahasumma ei ole loetav, on Omnival 
õigus Rahakaart jätta kätte toimetamata ja rahakaart väljamaksmata. 

4.1.4 Vastava kokkuleppe sõlmimisel Omnivaga võib juriidiline isik Rahakaarte Omnivale 
samaaegselt saatmiseks edastada nimekirja alusel. Nimekiri edastatakse Omnivaga eelnevalt 
kokku lepitud e-posti aadressile. Nimekiri on koostatud Omnivaga kokkulepitud  vormis, 
sisaldades järgmisi andmeid: järjekorra number, raha saaja ees- ja perekonnanimi, raha saaja 
aadress, rahakaardi rahasumma ja saatekulu. Rahakaartide ja saatekulu üldsumma näidatakse 
nimekirja lõpus numbrite ja sõnadega ja kantakse lepingus näidatud Omniva arveldusarvele. 

4.1.5 Rahakaardi vastuvõtmine registreeritakse elektroonilisse süsteemi ning selle teekond ja 
väljamaksmine on jälgitavad. 

4.1.6 Rahakaardiga saab raha saata ainult eraisikule. 

4.1.7 Rahakaardile saab juurde tellida lisateenuseid: 

 elektrooniline väljastusteade (rahakaardi väljastamise kinnitus SMSi või e-kirja teel); 

 kättetoimetamine (rahakaardi väljastamine saaja aadressil). 

4.1.8 Rahakaarte hoitakse raha saaja ootel 30 (kolmkümmend) kalendripäeva alates Rahakaardi 
vastuvõtmise kuupäevast. Rahakaardi täpne hoiutähtaeg kajastub raha saajale edastataval 
rahakaardi saabumise teatel. 

4.1.9 Raha saatja või raha saaja võib kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (kiri, e-kiri) 
saadetud avaldusega pikendada rahakaardi hoiutähtaega kuni 2 (kahe) kuuni alates 
Rahakaardi  vastuvõtmise kuupäevast. 

4.1.10 Kui raha saaja pole teinud hoiutähtaja pikendamise avaldust, on Omnival õigus Rahakaart  
hoiutähtaja möödumisel raha saatjale tagastada.  

4.1.11 Rahakaardi tagastamisel teenustasu tagasi ei maksta.  

4.1.12 Rahakaardi võib välja maksta isikule, kellele raha saaja on teinud volikirja rahakaardi 
vastuvõtmiseks. Volikiri peab olema kirjalik ja volitaja poolt allkirjastatud. 

4.1.13 Rahakaardi väljamaksmisel ühekordset volikirja volitatud isikule ei tagastata ning see 
säilitatakse Rahakaardi väljamaksmise aluseks olevate Omnivale jäävate dokumentide juures. 

4.1.14 Mitmekordne volikiri jääb volitatud isikule ning klienditeenindaja teeb volikirjast koopia. 

4.1.15 Üldasjaajamise volikirja alusel Rahakaardi väljamaksmisel lähtutakse samadest põhimõtetest 
kui mitmekordse volikirja alusel Rahakaardi väljamaksmisel. 

4.1.16 Kui postkontoris puudub koopia tegemise võimalus, tuleb volikirja koopia esitada volitataval. 

4.1.17 Omniva ei vastuta esindusõiguse kohta esitatud dokumentide ehtsuse, täielikkuse, kehtivuse 
ega tõlke õigsuse eest. 

4.1.18 Omniva ei ole kohustatud aktsepteerima volikirja, mille sisu ei ole üheselt arusaadav. 

4.1.19 Tasutud kättetoimetamisega rahakaardid makstakse välja raha saaja elu- või asukohas. 
Kättetoimetamine piirdub ühe väljastuskatsega. Kui raha saajale ei ole võimalik rahakaarti välja 
maksta, jäetakse raha saaja postkasti rahakaardi saabumise teade ning rahakaart makstakse 
välja postkontorist. 

4.1.20 Kui raha saaja soovil toimetatakse rahakaart, mille kättetoimetamise eest ei ole tasutud, kätte 
elukoha aadressil, võetakse kättetoimetamise eest teenustasu raha saajalt. Teenustasu 
tasumise kohta väljastatakse kviitung. 

4.1.21 Rahakaardi kättetoimetamise võimatus on olukord, kus: 

 rahakaarti ei ole võimalik raha saajale edastada aadressi puudumise, ebatäpsuse, 
loetamatuse või muu sarnase põhjuse tõttu; 

 raha saaja ei tule hoiutähtaja jooksul rahakaardile postiasutusse järele või keeldub rahakaarti 
vastu võtmast. 

4.1.22 Kättetoimetamise võimatuse tõttu väljamaksmata jäänud rahakaart tagastatakse raha saatjale 
30 (kolmekümne) päeva möödumisel rahakaardi vastuvõtmisest. 
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4.1.23 Kättetoimetamise võimatuse tõttu välja maksmata jäänud rahakaardi teenustasu ei tagastata. 

4.1.24 Rahakaardiga raha saatja võib esitada avalduse rahakaardi tagastamise ja sihtkoha aadressi 
muutmise kohta (st nõuda saadetud rahakaardile järelesaatmist) või teha korralduse 
väljastamiseks samal aadressil teisele isikule või samale isikule teisel aadressil juhul, kui 
rahakaart: 

 ei ole veel raha saajale väljamakstud; 

 ei ole õigusaktidega sätestatud korras kinni peetud, konfiskeeritud või hävitatud. 

4.1.25 Raha saaja võib teha kirjaliku avalduse kõikide oma nimele saabuvate rahakaardi saadetiste 
järelesaatmiseks teisele aadressile. 

4.1.26 Kirjaliku avaldusega võib pöörduda mistahes postiasutusse või edastada digitaalselt 
allkirjastatuna aadressile info@omniva.ee. 

4.1.27 Avaldus kirjutatakse vabas vormis või vastaval blanketil, näidates järgmised andmed: 

 avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku ärinimi, täpne aadress, 
telefoninumber, e-posti aadress; 

 rahakaardi number, lähtekoha postiasutuse nimetus, saatmise kuupäev; 

 korralduse sisu (tagastamisel märkida rahakaardil näidatud aadress või juriidilisel isikul 
pangakonto number ja järelesaatmisel märkida uus täielik aadress); 

 avalduse esitamise kuupäev ja allkiri. 

4.1.28 Kättetoimetamisele ja väljamaksmisele kuuluv rahakaart saadetakse tagasi raha saatjale, kui 
rahakaarti ei olnud võimalik puuduliku aadressi või muu põhjuse tõttu raha saajale väljastada 
või kui raha saaja on vastuvõtmisest keeldunud, rahakaardi hoiutähtaja lõppemisel või enne 
hoiutähtaja lõppemist raha saatja või raha saaja kirjaliku avalduse alusel. Rahakaardid, millest 
raha saaja on loobunud või on ilmselge, et nende väljastamine on võimatu, tagastatakse raha 
saatjale kohe. Kõigil eeltoodud põhjustel rahakaardi tagastamisel teenustasu tagastamisele ei 
kuulu. 

4.1.29 Omnival on õigus võtta avalduste esitamise eest tasu ning määrata järelesaatmise korralduse 
kehtivuse periood. 

4.1.30 Füüsilistele isikutele tagastatakse rahakaart sellel märgitud summa ulatuses sularahas 
postkontoris. Juriidilistele isikutele tagastatakse rahakaardid rahakaardil märgitud summade 
ülekandmisega arveldusarvele. Saatekulu tagastamisele ei kuulu. 

4.1.31 Kuni raha saajale väljastamiseni kuulub rahakaart raha saatjale, välja arvatud juhul, kui 
rahakaart on sihtriigi õigusaktide alusel konfiskeeritud. 

4.2 Rahvusvaheline kiirrahakaart Western Union 

4.2.1 Rahvusvahelist rahasiiret saab postkontorite kaudu teostada Western Unioni kiirrahakaardiga. 

4.2.2 Teenust osutavate postikontorite nimekiri on Omniva kodulehel omniva.ee. 

4.2.3 Rahvusvahelisi kiirrahakaarte saab edastada eraisikutele Western Unioni rahaülekande 
süsteemiga liitunud riikidesse Western Unioniga sõlmitud kokkuleppe alusel. Riikide nimekiri on 
toodud Omniva kodulehel omniva.ee. 

4.2.4 Western Unioni süsteemis välja maksmata jäänud rahasiirded tagastatakse 30 (kolmekümne) 
päeva möödudes saatjale tema nõudmisel. 

4.2.5 Rahvusvahelise sularaha siirde tagastamisel teenustasu tagasi ei maksta. 

4.2.6 Western Unioni kiirrahakaardid makstakse välja ainult tehingu andmetes toodud isikule. Volikirja 
alusel Western Unioni rahakaarte välja ei maksa. 

4.2.7 Western Unioni tehingute piirsummaks on 4000 eurot päevas ühe kliendi kohta. 

4.3 Maksete vahenduse teenus 

4.3.1 Maksete vahenduse teenusega saab teostada rahasiiret vaid juriidilistele isikutele.  

4.3.2 Maksete vahenduse teenuse puhul on kohustuslik sõlmida teenuse leping nende 
äriklientidega, kellele 6 kuu jooksul teostatakse makseid piirsummas üle 10 000 euro 
ja/või on maksete kogusumma üle 50 makse. 

4.3.3 Maksete vahenduse ühe tehingu piirsummaks on 4000 eurot. 

  

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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4.4 Lunatasu 

4.4.1 Lunatasu lisateenus on kättesaadav kirja- ja pakiteenustele. Lunatasu lisateenuse 
kättesaadavus konkreetse põhiteenusega seoses on toodud vastava põhiteenuse 
tüüptingimustes. 

4.4.2 Lunatasu teenuse puhul on kohustuslik sõlmida lunatasu teenuse leping nende juriidiliste 

isikutega, kes saadavad 6 kuu jooksul üle 50 Lunatasuga saadetise ja/või kelle poolt 

saadetavate Saadetiste Lunasummad on kokku üle 10 000 euro.  

4.4.3 Lunatasu suuruse ehk Lunasumma määrab Lunatasuga saadetise Saatja. 

4.4.4 Lunasumma maksimaalne suurus ei tohi ületada Lunatasuga saadetise väärtust ja saatekulu 
kokku. Ühe Lunatasuga saadetise Lunatasu piirsumma on 4000 eurot. 

4.4.5 Lunatasuga saadetise saatekulu ja Lunatasu lisateenuse eest tasub Saatja. 

4.4.6 Ühele Saajale mitmepakisaadetise saatmisel määrab Saatja ühtse Lunasumma tervele 
Lunatasuga saadetisele. Mitmepakisaadetise edastamisel tasub Saaja Lunasumma ühe korra.  

4.4.7 Lunasumma märgitakse Lunatasuga saadetise pakendile ja aadresskaardile eurodes ning 
araabia numbritega.  

4.4.8 Kui Saatja soovib Omnivale üleantud Lunatasuga saadetisele Lunatasu lisateenust lisada või 
seda eemaldada, on Omnival õigus võtta selle toimingu eest täiendavat tasu. 

4.4.9 Lunatasuga saadetis väljastatakse Saajale pärast nõutud Lunasumma tasumist. Lunasumma 
vastuvõtmise kohta väljastab Omniva Saajale kviitungi. Juhul kui Saaja keeldub Lunasumma 
tasumisest, siis Saadetis tagastatakse Saatjale ning tagastamisega kaasnevad kulud tuleb 
tasuda Saatjal. 

4.4.10 Juhul kui Omnivale saab Saajate, Lunasumma maksjate, riikliku järelevalveasutuse või 
süüteomenetlust läbiviiva asutuse kaudu teatavaks Lunatasuga saadetisega seotud võimalik 
kahtlus Saatja poolsetes õigusnormide rikkumises, võib Omniva Saajatele kättetoimetamata, 
kuid Omnivale edastamiseks üle antud Lunatasuga saadetised Saatjale tagastada. Lunatasuga 
saadetiste tagastamisega kaasnevad kulud tuleb tasuda Saatjal. 

4.4.11 Saatja vastutab Lunatasuga saadetise sisu ja vastavuse eest, sh Saaja ees, samuti Omniva ees, 
kui Lunatasuga saadetise sisu nõuetele mittevastavusega seotud rahaline hüvitis või muu 
Lunatasuga saadetise sisu nõuetele mittevastavusega seotud kulu (sh võimalikud Saaja 
kaebuse läbivaatamisega seotud tasud, hüvitise ülekandmise kulud) on makseteenuse osutaja 
või muu kolmanda isiku poolt peetud kinni Omniva pangakontolt või muul moel tasutud Omniva 
arvelt. Sellisel juhul kohustub Saatja vastavad kulud Omnivale hüvitama ilma, et Omniva peaks 
asuma tõendama saadetise sisu mittevastavust või asuma korraldama saadetise tagastamist 
(kui Saaja pole seda teinud) ning Omnival on õigus sellised Omniva arvelt kinnipeetud või muul 
moel tasutud Lunatasuga saadetise sisu nõuetele mittevastavusega seotud kulud tasaarvestada 
Saatja nõuete arvelt, sealhulgas Maksjate poolt Omnivale tasutud Lunasummade arvelt. 

4.4.12 Omniva teavitab Saatjat tema kontaktisiku kaudu koheselt mistahes kaebusest/teatest/nõudest 
või avaldusest, mis on Omnivale saabunud seoses Lunatasuga saadetise sisu 
mittevastavusega, samuti esitab tasaarvestuse avalduse tüüptingimuste punktis 4.4.11 
nimetatud juhul, mil Omniva arvelt on kantud Lunatasuga saadetise sisu mittevastavusega 
seotud kulud ja nõuded.  Tasaarvestuse avaldusega tuleb Saatjal esitada ka Omniva 
pangakonto väljavõte või muu asjakohane tõend kulude kandmise kohta.   

4.4.13 Saatja kohustub viivitamatult lahendama kõik Saaja kaebused, mis on seotud Lunatasuga 
saadetise sisu mittevastavusega kokkulepitud tingimustele, sh juhul, kui Lunatasuga saadetise 
sisu vastavuse eest vastutab kolmas isik. Omniva ei ole kohustatud sellist Saajale 
kättetoimetatud saadetist Saajalt vastu võtma enda valdusesse ega vastuta sellise saadetise 
sisu säilimise eest, kui see on Omnivale üle antud. 

4.4.14 Omniva ei vastuta pangakaardi või makseterminali toimimise häirete eest, mis on seotud 
teenindava panga teenuste kättesaadavusega, mille tagajärjel ei ole Lunasumma maksjal 
võimalik kauba eest tasuda. Juhul kui kauba eest tasumine selliste häire(te) tõttu ei ole võimalik, 
siis Saadetist Saajale ei väljastata. 

4.4.15 Saatja vastutab, et on Lunatasuga saadetise Saaja osas teostanud ja rakendanud kõik 
seaduses nõutud hoolsusmeetmed. 

4.5 Kindlustamine 

4.5.1 Kindlustamine on lisateenus, mille korral makstakse Saadetise kahjustumise või kaotsimineku 
korral Saatjale hüvitist tekkinud kahju ulatuses, kuid mitte rohkem kui Saatja poolt määratud 
Saadetise sisu avaldatud väärtus.  
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4.5.2 Maksimaalne kindlustusväärtus on kuni 4500 (neli tuhat viissada) eurot.  

4.5.3 Saadetise kindlustamisel tasub Saatja Saadetise eest kindlustusmaksu vastavalt Omniva 
hinnakirjale.  

4.5.4 Mitmepakisaadetise kindlustamisel tasub Saatja kindlustusmaksu kogu mitmepakisaadetise 
üldväärtuselt. 

4.5.5 Saadetise väärtuse suuruse määrab Saatja täiseurodes Saadetise sisu tegeliku maksumuse 
piires. Saatja võib määrata Saadetise väärtuseks ka sisu osalise maksumuse ning tasuda 
osalise maksumuse eest kindlustusmaksu. Kui Saatja avaldab Saadetise sisu väärtuse osaliselt, 
siis Saadetise kahjustumise korral kannab Omniva vastutust osalise väärtuse ulatuses, kuid 
mitte rohkem kui tegelik kahjusumma. 

4.5.6 Väärtus kirjutatakse Saadetise aadresskaardile täiseurodes araabia numbrites. 

4.5.7 Kindlustatud Saadetistes on lubatud muu hulgas saata münte, krediitkaarte, juveelitooteid ja 
muid väärisesemeid. 

4.5.8 Kindlustatud Saadetis antakse Omnivale üle kinnises pakendis või Omniva nõudmisel lahtiselt 
sisu kontrollimiseks. 

5. KVALITEEDISTANDARDID 

5.1 Omniva poolt osutatavatele finantsteenustele on kehtestatud alljärgnevad kvaliteedistandardid: 

 Riigisisesed rahakaardid, mis on vastu võetud eraisikult postkontoris – rahakaart on postkontoris 
väljamaksmiseks valmis rahakaardi vastuvõtmise päeval. 

 Riigisisesed rahakaardid, mis on vastu võetud juriidiliselt isikult nimekirja alusel: 

 rahakaart on postkontoris väljamaksmiseks valmis samal päeval, kui rahakaardi fail ning 
rahakaartide üldsumma koos teenustasuga on laekunud Omniva arvelduskontole enne kella 
15.00.  

 Kui vastuvõtmine toimub muul ajal, on rahakaart postkontoris väljamaksmiseks valmis sellele 
järgneval tööpäeval. 

 Western Union – vastavalt Western Unioni teenindusstandardile on maksimaalseks sularaha 
siirde teostamise ajaks ette nähtud 10 (kümme) minutit, alates hetkest, mil rahakaart on Western 
Unioni süsteemi sisestatud. Seejärel on see saajale võimalik sihtriigis välja maksta. 

 Maksete vahendus – maksed laekuvad juriidilise isiku arvelduskontole vastavalt lepingus 
määratud tähtaegadele. Kui juriidilisel isikul ei ole lepingus määratud tähtaega, siis toimub 
laekumine alates vastuvõtmise päevast 2 (kahe) tööpäeva jooksul. 

 Lunatasu – maksed laekuvad Lunasumma saajale alates vastuvõtmise päevast 2 (kahe) 
tööpäeva jooksul. Lunatasu teenuse lepingu omanikule laekuvad lunasummad lepingus 
kokkulepitud tähtajal. 

5.2 Saajat teavitatakse rahakaardi saabumisest postkontorisse paberteatega, mis peab olema saajale 
kätte toimetatud hiljemalt rahakaardi postkontorisse saabumise päevale järgneval tööpäeval (D+1), või 
elektroonilisel teel (SMS, e-kiri), mis peab olema saajale edastatud rahakaardi vastuvõtmise päeval 
(D+0). 

5.3 Pideva transpordiühendusega kindlustamata saartele adresseeritud rahakaardi  paberkandjal 
teavitused toimetatakse kätte vastavalt transpordiühenduste toimumisele ja mitte hiljem kui ühendusele 
järgneval tööpäeval. 

6. FINANTSTEENUSTE HINNA KUJUNEMINE 

6.1 Klient tasub finantsteenuste eest Omniva poolt kehtestatud hinnakirja alusel. Hinnakiri on kättesaadav 
postiasutustes ja Omniva kodulehel omniva.ee. 

6.2 Teenuse eest võib kasutaja tasuda sularahas või kaardimaksega. 

6.3 Teenuse kasutaja tasub teenuste eest tehingu teostamise hetkel.  

6.4 Juriidiline isik, kellel on eelnevalt sõlmitud rahakaartide väljamaksmise leping, saab tasuda riigisisese 
rahakaardi edastamise eest pangaülekandega. Enne rahakaartide vormistamist peab raha (rahakaardi 
summa ja teenustasud) olema laekunud Omniva pangakontole. 

http://www.omniva.ee/
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7. MATERIAALNE VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE 

7.1 Riigisisese rahakaardi edastamise eest kannab Omniva materiaalset vastutust: 

 rahakaardi järgi raha väljamaksmata jätmisel või väljamaksmisel valele isikule rahakaardi summa 
ulatuses;  

7.2 Omniva süü tõttu rahakaardil märgitud raha väljamaksmata jätmise korral tagastatakse raha saatjale 
või raha saajale ka saatekulu ja muud tasutud teenustasud. 

7.3 Omniva ei kanna materiaalset vastutust: 

 kui rahakaardi kaotsiminek oli tingitud vääramatust jõust; 

 kui raha saaja on rahakaardi märkusteta vastu võtnud ja andnud selle kättesaamise kohta allkirja; 

 kui rahakaart on seadusega sätestatud korras konfiskeeritud; 

 kui saatja ei ole esitanud järelepärimist 6 (kuue) kuu jooksul alates rahakaardi postitamise 
päevale järgnevast päevast. 

7.4 Omniva ei hüvita kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu.  

7.5 Rahakaardi saatja vastutab rahasiirdega seotud postitusandmete (saadetise kontrollnumber (Western 
Unioni sularaha siirde korral), saaja aadress vms) sattumise eest kolmandate isikute kätte ja sellega 
kaasnevate võimalike tagajärgede eest. 

7.6 Raha saatja võib loovutada raha saajale oma õiguse saada hüvitist. Raha saaja võib loovutada oma 
õigused raha saatjale. 

7.7 Omniva on materiaalselt vastutav otsese kahju eest, mis tekib Saajalt täielikult või osaliselt 
Lunasumma sisse nõudmata jätmise korral. 

7.8 Saajalt mittetäieliku lunasumma sissenõudmisel, lunasumma nõudmata jätmisel või lunasumma 
ebaõige väljamaksmise korral kannab Omniva materiaalset vastutust vähem sissenõutud või 
väljamaksmata jäetud lunasumma ulatuses.  

7.9 Kindlustatud saadetise kaotsimineku, riisumise või rikkumise korral hüvitatakse kahju saadetise 
avaldatud väärtuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui tegelik kahjusumma. 

7.10 Omniva ei vastuta juhul, kui avaldatud väärtusega saadetis on kindlustatud oluliselt suurema summa 
eest kui selle tegelik väärtus. 

8. KAEBUSTE JA AVALDUSTE LAHENDAMINE 

8.1 Saatja või Saaja, samuti raha saatja ja raha saaja võib esitada: 

 kaebuse teenuse tüüptingimustele mittevastavuse kohta; 

 avalduse riigisisese ja/või rahvusvahelise rahasiirde otsimise, kaotsimineku või rahakaardi 
väljamaksmata jätmisega seotud kahjutasu hüvitamiseks. 

 avalduse Saajalt mittetäieliku lunasumma sissenõudmisega, lunasumma nõudmata jätmisega või 
lunasumma ebaõige väljamaksmisega seotud kahjutasu hüvitamiseks. 

8.2 Kaebus või avaldus tuleb esitada Omnivale kirja või e-posti teel. Kontaktandmed on kättesaadavad 
postiasutustes ja Omniva kodulehel omniva.ee. 

8.3 Rahasiirde otsimise avaldus tuleb esitada 6 (kuue) kuu jooksul alates rahasiirde Omnivale 
üleandmisele järgnevast päevast. Avaldusele tuleb lisada rahasiirde vastuvõtmisel Omniva poolt 
väljastatud kviitung, nimekirjade alusel esitatud rahakaartide puhul ka nimekiri, millest Omniva 
klienditeenindaja teeb koopia või märgib vajalikud andmed avaldusele, kinnitades need oma allkirjaga. 
Elektroonilisel teel saadetud avalduse puhul esitab saatja või saaja Omnivale sularaha siirde 
vastuvõtmisel Omniva poolt väljastatud kviitungi koopia. 

8.4 Rahasiirde otsimise avalduses märgitakse: 

 avaldaja ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku ärinimi, aadress, telefoni number, 
arvelduskonto number pangas, kui avalduse sisu on kahju hüvitamine; 

 avalduse esitamise aluseks oleva rahasiirde andmed (siirde liik, number, lähtekoha postkontori 
nimi, lähetamise kuupäev, saaja nimi ja aadress, summa); 

 millisel viisil soovib saada vastust (suuliselt, kirjalikult posti teel või e-post). 

8.5 Erinevatele aadressidele adresseeritud rahakaartide kohta tuleb esitada avaldused iga rahakaardi 
kohta eraldi. 

8.6 Kui avaldus on esitatud punktis 9.3 märgitud tähtajast hiljem, on Omnival õigus jätta esitatud avaldus 
rahuldamata ning saata avalduse esitajale selle kohta kirjalik teade. 

http://www.omniva.ee/
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8.7 Omniva vaatab riigisisese rahasiirde kohta esitatud avalduse ja/või kaebuse läbi võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates avalduse või kaebuse esitamise kuupäevast, 
ja teatab oma otsusest avalduse või kaebuse esitajat tema poolt soovitud viisil. 

8.8 Kui punktis 9.7 nimetatud aja jooksul ei ole võimalik anda ammendavat vastust, teatatakse avaldajale 
sellest vahevastusega kirjalikult ja vastatakse lõplikult 1 (ühe) kuu jooksul. Kui kaebuse lahendamiseks 
kuluv aeg on pikem kui 1 (üks) kuu, teatatakse sellest kaebuse esitajale ning antakse vastus niipea kui 
võimalik. 

8.9 Avaldus rahvusvaheliste rahasiirete kohta lahendatakse hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul alates avalduse 
esitamisele järgnevast päevast. 

8.10 Omnivaga kokkuleppe mittesaavutamisel on Saatjal või Saajal, samuti raha saatjal ja raha saajal õigus 
pöörduda Konkurentsiameti või kohtu poole. 

 


