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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 AS Eesti Post (edaspidi Post) teostab riiklike pensionide ja toetuste väljamaksmist Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa 
ja AS Eesti Post koostöölepingu alusel. 

1.2 Tüüptingimused on kehtestatud lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest, eelkõige riikliku pensionikindlustuse seadusest 
ning Töövõimetuse seadusest. Lisaks tüüptingimustele reguleerivad teenuse osutamist Posti kliendiandmete töötlemise 
põhimõtted ja hinnakiri. 

1.3 Pensionide ja toetuste väljamaksmise teenuse hinnakiri ja kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad 
postiasutustes ja Posti kodulehel www.omniva.ee. 

2. RIIKLIKE PENSIONIDE JA TOETUSTE VÄLJAMAKSMISE KORD 

2.1 Riiklik pension ja/või toetus jooksva kuu eest toimetatakse pensionäri või toetuse saaja poolt Sotsiaalkindlustusametile 
ja Töötukassale esitatud avalduse alusel koju kätte igakuiselt. 

2.2 Riikliku pensioni ja toetuse kättetoimetamine Eesti Vabariigis toimub kas pensioni ja/või toetuse saaja või 
Sotsiaalkindlustusameti või Töötukassa kulul. 

2.3 Riiklike pensionide  väljamaksmine posti teel toimub iga kuu 5.–12. kuupäevani. Toetuste väljamaksmine posti teel 
toimub iga kuu 5-10. kuupäevani. 

2.4 Pension ja/või toetus makstakse posti teel välja AS Eesti Posti poolt kindlaksmääratud kuupäeval. 

2.5 Kui pensioni ja/või toetuse väljamaksmise päev langeb puhkepäevale, riiklikule pühale või päevale, millal Post teenuseid 
ei osuta, toimub väljamaks neile päevadele eelneval tööpäeval, kuid mitte varem kui väljamaksmise kuu esimesel 
tööpäeval. 

2.6 Jooksva kuu pensioni ja/või toetuse võib Sotsiaalkindlustusameti/Töötukassa loal välja maksta enne kindlaksmääratud 
väljamaksmise kuupäeva järgmistel juhtudel: 

 kui pensionär asub alaliselt elama välisriiki; 

 kui pensionär vahetab alalist elukohta Eestis; 

 erandkorras põhjendatud vajadusel pensionäri kirjaliku avalduse alusel. 

2.7 Üldjuhul makstakse õigeaegselt saamata jäänud eelneva(te) kuu(de) pension ja/või toetus välja koos jooksva kuu 
pensioniga. Postile esitatud avalduse alusel makstakse erandjuhtudel eelneva(te) kuu(de) eest saamata jäänud pension 
ja/või toetus välja enne kindlaksmääratud väljamaksu kuupäeva. 

2.8 Kui Posti kaudu makstav pension ja/või toetus on kuue järjestikuse kuu eest välja võtmata, peatatakse pensioni ja/või 
toetuse maksmine. Pärast vastava avalduse esitamist ja isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 sätestatud 
dokumendi esitamist Sotsiaalkindlustusametile/Töötukassale makstakse kogu saamata jäänud pension ja/või toetus 
Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud otsuse alusel välja tagantjärele. 

3. PENSIONI JA TOETUSTE VÄLJASTAMISEKS AKTSEPTEERITAVAD DOKUMENDID 

3.1 Pensioni ja/või toetust makstakse välja pensioni ja/või toetuse saaja poolt isikut tõendava dokumendi esitamisel. 

3.2 Pensione ja/või toetusi makstakse Posti vahendusel välja isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 sätestatud 
dokumendi esitamisel. 

3.3 Pensioni ja/või toetust võib väljastada isikule, kellele pensioni ja/või toetuse saaja on andnud volikirja pensioni ja/või 
toetuse vastuvõtuks. Volikiri peab olema tõestatud punktis 3.4 nimetatud korras. Esindusõigust omav isik peab esitama 
koos esindusõigust tõendava dokumendiga (volikiri, sünnitunnistus, kohtumäärus) isikut tõendava dokumendi oma isiku 
tuvastamiseks. 

3.4 Volikiri, mille alusel soovitakse pensioni ja/või toetuse väljamaksmist, peab olema tõestatud: 

 notariaalselt; 

 statsionaarse raviasutuse juhi poolt, kus pensionär on ravil; 

 linna- või vallasekretäri poolt. 

3.5 Kui volikirja tõestab statsionaarse raviasutuse juht, kehtib see ühekordsena kuni kuue kuu jooksul saamata jäänud 
pensioni väljavõtmiseks. 

3.6 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste, lastetoetuste ja peretoetuste kättesaamiseks välja antud volikiri peab olema 
tõestatud notariaalselt või linna- või vallasekretäri poolt. 

3.7 Riiklikku penisoni ja/või toetust väljastatakse tõestatud üldvolikirja või tõestatud pensioni või toetuse väljavõtmiseks 
koostatud volikirja alusel.  

3.7.1 Üldvolikiri annab esindajale õiguse esindada volikirja andnud isikut kõikvõimalikes tehingutes ja toimingutes. Üldvolikirja 
alusel makstakse pensioni volikirja kehtivuse ajal või tähtajatu volikirja puhul (st. volikirja kehtivus pole piiratud ) kuni 
esindusõigust pole tühistatud. 
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3.7.2 Pensioni väljavõtmiseks antud volikiri annab esindajale õiguse esindada volikirja andnud isikut pensioni väljavõtmisel. 
Pensioni väljavõtmiseks antud volikirja alusel makstakse pensioni volikirja kehtivuse ajal. Kui pensioni väljavõtmiseks 
antud volikirjas pole kehtivusaega märgitud, kehtib see ühe aasta jooksul tõestamise päevast arvates. 

3.7.3 Kui volikirja tõestab statsionaarse raviasutuse juht, kehtib see ühekordsena kuni kuue kuu jooksul saamata jäänud 
pensioni väljavõtmiseks. 

3.7.4 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste, lastetoetuste ja peretoetuste kättesaamiseks välja antud volikiri peab olema 
tõestatud notariaalselt või linna- või vallasekretäri poolt. 

3.8 Post pole kohustatud aktsepteerima volikirja, kus esindusõiguse andmine ei ole väljendatud üheselt ja arusaadavalt. 

3.9 Eestkostjale makstakse pension ja/või toetus jõustunud ja kehtiva kohtumääruse alusel. Eestkostja kohustub 
informeerima Sotsiaalkindlustusametit eestkoste määramisest. 

3.10 Post ei vastuta esindusõiguse kohta esitatud dokumentide ehtsuse, täielikkuse, kehtivuse ega tõlke õigsuse eest. 

4. PENSIONIDE JA TOETUSTE VÄLJAMAKSMISE PROTSESS 

4.1 Pensionid ja/või toetused makstakse välja saajale või tema seaduslikule/volitatud esindajale allkirja vastu.  

4.2 Kojukandes pensionide ja/või toetuste väljamaksmisel võetakse pensioni ja/või toetuse saajalt pensioni ja/või toetuse 
kättesaamise kinnituseks väljamakse kviitungile allkiri. Kui kojukanne toimub pensioni ja/või toetuse saaja kulul, on 
väljamakse kviitungil ära toodud Posti hinnakirjajärgne teenustasu ning lõplik väljamaksmisele kuuluv pension ja/või 
toetus on vastava teenustasu võrra väiksem summa. 

4.3 Pensioni ja/või toetuse kättetoimetamiseks tehakse üks väljastuskatse. Kui saajale pole võimalik pensioni ja/või toetust 
kindlaksmääratud kuupäeval kojukandes üle anda, siis peab pensionär/toetuse saaja Postiga ühendust võtma, et kokku 
leppida uus pensioni ja/või toetuse väljamaksmise viis ja aeg. 

4.4 Pensioni ja/või toetuse väljamaksmisel volikirja alusel märgib Posti esindaja väljamakse kviitungile volikirja tõestaja 
nime, volikirja numbri (juhul, kui see on), väljaandmise kuupäeva ja volikirja kehtivusaja ning volitatud isiku allkirja 
kõrvale ka tema ees- ja perekonnanime ning isikukoodi. 

4.5 Ühekordne volikiri lisatakse väljamakse kviitungi juurde. Mitmekordne volikiri või  üldvolikiri jääb volikirja omanikule, kes 
kohustub igakordselt pensioni kättesaamisel esitama volikirja originaali. 

4.6 Pensioni ja/või toetuse väljamaksmisel eestkostjale kohtumääruse alusel kohustub eestkostja igakordselt pensioni ja/või 
toetuse kättesaamisel esitama postitöötajale kohtumääruse originaali või kinnitatud koopia. Postitöötaja märgib 
väljamaksu kviitungile kohtumääruse välja andnud kohtu nime, kuupäeva ja tsiviilasja numbri ning eestkostja allkirja 
kõrvale ka eestkostja nime ja isikukoodi. 

5. AVALDUSTE JA KAEBUSTE LÄBIVAATAMISE KORD 

5.1 Posti pädevusse kuuluv pensioni ja/või toetuste väljamaksu küsimusi puudutav kaebus või avaldus tuleb esitada Postile 
kirja või e-posti teel. Vastavad kontaktandmed on kättesaadavad postiasutustes ja veebilehel www.omniva.ee. 

5.2 Avaldusele või kaebusele pensioni väljastamise kohta vastatakse mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul avalduse 
esitamise kuupäevast. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik ammendavat vastust anda, teatatakse sellest avaldajale 
kirjalikult ja vastatakse lõplikult ühe kuu jooksul. 

5.3 Avaldused või kaebused, milles tõstatatud küsimuste lahendamine ei kuulu Posti, vaid Sotsiaalkindlustusameti 
pädevusse, saadetakse viie päeva jooksul edasi, informeerides sellest avaldajat kirjalikult. 

Erimeelsuste puhul Posti pädevusse puutuvates küsimustes on postiteenuse tarbijal õigus oma õiguste kaitseks 
pöörduda kohtusse Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras. 
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