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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Käesolevates sularaha siirete teostamise tüüptingimustes (edaspidi tüüptingimused) 

sätestatakse AS-i Eesti Post (edaspidi Post) poolt osutatava sularaha siirete teenuse kord 

ja tingimused. Tüüptingimused reguleerivad Post i ja sularaha siirde teenuse kasutaja 

vastastikuseid kohustusi ja õigusi teenuste kasutamisel. 

1.2 Tüüptingimused on kehtestatud lähtudes Eesti Vabariig i 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 Post AS Eesti Post kliendiandmete 

töötlemise põhimõtetest, millega saab tutvuda Posti kodulehel www.omniva.ee. 

2. MÕISTED 

Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on dokument, mis reguleerib kliendiandmete töötlemise 

põhialuseid ja tingimusi Postis. 

Maksete vahenduse teenus võimaldab füüsilistel ja juriidilistel isikutel tasuda sularahas või 

kaardimaksega arveid. 

Postkontor on tegevuskoht, kus on tagatud kõigi universaalse postiteenuse tegevusloaga 

hõlmatud postiteenuste osutamine. Postkontoriks loetakse Posti postkontorid ja Posti partnerite 

poolt opereeritavad postipunktid.  

Rahakaart on registreeritud saadetis sularaha siirde teostamiseks, mille alusel väljastatakse 

saajale või tema esindajale isikut tõendava dokumendi alusel rahakaardil märgitud rahasumma 

allkirja vastu. 

Sularaha s iire on kliendilt sularaha vastuvõtmine selle edastamiseks kolmandale isikule ja kliendi 

käsundi alusel sularaha väljamaksmine kolmandale isikule . 

Sularaha siirete teenuse osutajaks on käesolevate tüüptingimuste mõistes Post. 

Väljastusteade on lisateenus, mille puhul saatja ja saaja andmeid ning tüüptingimustes 

sätestatud teavet sisaldav dokument või elektrooniline sõnum saadetakse saatjale saadetise 

kättetoimetamise fakti tõendamiseks. 

Vääramatu jõud on asjaolu, mida Post 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 on Western Unioni ja Posti koostöös pakutav rahvusvaheline kiirrahakaart. 

3. SULARAHA SIIRETE TEENUSE TINGIMUSED 

3.1 Sularaha siirdeid võetakse vastu ja väljastatakse Eesti Vabariig i territooriumil käibivas 

valuutas. 

3.2 Rahakaartide vastuvõtmine registreeritakse elektroonilisse süsteemi ning nende teekond 

ja väljastamine on jälgitavad. 

3.3 Sularaha siirded jagunevad riig isisesteks ja rahvusvahelisteks. 

3.4 Sularaha siirdeid võetakse vastu ja väljastatakse  vaid teovõimelistele vähemalt 18-

aastastele isikutele. 

3.5 Post, kui sularaha siirete teenuse pakkuja, on kohustatud tuvastama isikusamasuse iga 

tehingu korral ning tegema ja säilitama isikut tõendava dokumendi koopia juhtudel, mis 

tulenevad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest või kui tegemist on 

http://www.omniva.ee/
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mitte Eesti residendiga või tehingu summa ületab 1000€ v.a Western Union teenus, kus 

dokumendi andmed sisestatakse Western Unioni programmi. 

3.6  Isikut tõendava dokumendi koopia tehakse saatja ja/või saaja dokumendi isikuandmetega 

ja kannetega (sissekirjutus, elamisluba) lehekülgedest. Koopia tegemise võimaluse 

puudumisel kohustub klienditeenindaja nõudma saatjalt ja/või saajalt isikut tõendava 

dokumendi koopiat. Vastava koopiata tehingut ei teostata. 

3.7  Riigisisene sularaha s iire 

3.7.1 Riigisisest sularaha siiret saab postkontori kaudu teostada järgnevalt: 

 riig isisese rahakaardiga; 

 riig isisese maksekorraldusega (maksete vahenduse teenus). 

3.7.2 Riigisisestele rahakaartidele pakutakse lisateenuseid: 

 elektrooniline väljastusteade; 

 tasutud kättetoimetamine. 

Lisateenuste eest tasub saatja täiendavalt teenusele kehtestatud hinnakirja järgi, millega saab 

tutvuda postiasutustes või Posti kodulehel www.omniva.ee. 

3.7.3 Riigisiseseid rahakaarte võetakse füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt vastu kõigis  

postkontorites. 

3.7.4 Riigisiseseid rahakaarte saab saata ainult füüsilistele isikutele . 

3.7.5 Riigisisese maksekorraldusega (maksete vahenduse teenus) saab tasuda arveid vaid 

juriidilistele isikutele ning ülekandeid ei saa teostada füüsilistele  isikutele. 

3.7.6  Füüsilise isiku poolt saadetava ühe rahakaardi piirsummaks on 1000 eurot. 

3.7.7  Juriidilise isiku poolt saadetava ühe rahakaardi piirsummaks on 2000 eurot. 

3.7.8 Maksete vahenduse ühe tehingu piirsummaks on 4000 eurot. 

3.8  Rahvusvaheline sularaha s iire 

3.8.1 Rahvusvahelist sularaha siiret saab postkontorite kaudu teostada Western Unioni 

rahakaardiga. 

3.8.2 Western Unioni rahakaarte võetakse vastu üksnes füüsiliselt isikult kindlaks 

määratud postkontorites. Teenust osutavate postikontorite  nimekiri on Posti 

kodulehel www.omniva.ee. 

3.8.3 Western Unioni rahakaardi saajaks on üksnes füüsiline isik. 

3.8.4 Western Unioni ühe tehingu piirsummaks on 4000 eurot. 

4. SULARAHA SIIRETE VASTUVÕTMINE JA VÄLJASTAMINE 

4.1 Riigisisese sularaha siirde vastuvõtmine 

4.1.1 Riigisisese rahasiirde teostamisel täidab saatja loetavalt ja trükitähtedega rahakaardi 

või maksekorralduse blanketi ning koos blanketiga esitab Posti klienditeenindajale 

isikut tõendava dokumendi.  

4.1.2 Rahakaartidel ja muudel sularaha siirete blankettidel ei tohi olla parandusi ja teksti 

ülekirjutusi. 

4.1.3 Rahakaardid peavad kandma selgelt ja arusaadavalt kirjutatud või trükitud saaja 

nime ja aadressi ning saatja nime ja aadressi. Juhul, kui saaja või saatja nimi ja 

aadress ei ole loetav, on Postil õigus sularaha siire kätte toimetamise võimatuse 

tõttu edastamata jätta. 

4.1.4 Saaja ja saatja aadressandmed kantakse Rahakaardi blanketile järgmiselt: 

 nimi (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku ärinimi); 

 tänav, maja- ja korterinumber (väljaspool linnu, aleveid ja alevikke talu nimi); 

http://www.omniva.ee/
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 küla ja valla nimi; 

 sihtnumber; 

 linn või maakond; 

 Saatja isikukood või sünniaeg  

 Saatja dokumendi andmed (dokumendi liik, number ja väljaandmise kuupäev)  

 saaja mobiiltelefoni number või e-posti aadress elektroonilise teavituse saatmiseks. 

4.1.5 Posti klienditeenindaja tuvastab saatja isikusamasuse isikut tõendava dokumendi 

alusel ja fikseerib Postile jääval andmekandjal: 

 saatja ees- ja perekonnanime; 

 sünniaja või isikukoodi; 

 isikut tõendava dokumendi liig i (pass, isikutunnis tus vms), dokumendi numbri ja 

väljaandmise kuupäeva. 

4.1.6  Vastava kokkuleppe sõlmimisel Postiga võib juriidiline isik rahakaarte Postile 

samaaegselt saatmiseks edastada nimekirja alusel. Nimekirja edastatakse  Postiga 

eelnevalt kokku lepitud e-posti aadressile. Nimekiri on koostatud Postiga 

kokkulepitud  vormis, sisaldades järgmisi andmeid: järjekorra number, saaja ees- ja 

perekonnanimi, saaja aadress, rahakaardi summa ja saatekulu. Rahakaartide ja 

saatekulu üldsumma näidatakse nimekirja lõpus numbrite ja sõnadega ja kantakse 

lepingus näidatud Posti arveldusarvele. 

4.1.7  Maksete vahenduse teenuse puhul sõlmitakse nende ärikliendiga teenuse leping, 

kellele 6 kuu jooksul teostatakse makseid piirsummas üle 10 000 euro ja/või on 

maksete kogu summa üle 50 makse. 

4.1.8 Riigisiseseid rahakaarte hoitakse saaja ootel 30 (kolmkümmend) kalendripäeva 

alates saadetise vastuvõtmise kuupäevast. Saadetise täpne hoiuaeg kajastub saajale 

edastataval saadetise saabumise teatel. 

4.1.9  Saatja või saaja võib kirjalikku taasesitamist võ imaldavas vormis (kiri, e-kiri) 

saadetud avaldusega pikendada rahakaardi  hoiutähtaega kuni 2 (kahe) kuuni alates 

rahakaardi  vastuvõtmise kuupäevast. 

4.1.10  Kui saaja pole teinud hoiutähtaja pikendamise avaldust, on Postil õigus rahakaart  

hoiutähtaja möödumisel saatjale tagasi saata. Rahakaardi  tagastamise korral 

teenustasu tagasi ei maksta. 

4.1.11 Rahakaardi tagastamisel teenustasu tagasi ei maksta, kui tagastamine toimub saatja 

soovil. 

4.2 Rahvusvahelise sularaha siirde vastuvõtmine 

4.2.1 Rahvusvahelist sularaha siiret saab postkontorite kaudu teostada Western Unioni 

rahakaardiga. 

4.2.2 Koos Western Unioni „Raha saatmise” blanketiga esitab saatja Posti 

klienditeenindajale isikut tõendava dokumendi. 

4.2.3 Blankett peab olema täidetud loetavalt, trükitähtedega ning ei tohi olla parandusi ja 

teksti ülekirjutusi. 

4.2.4 Posti klienditeenindaja tuvastab saatja isikusamasuse isikut tõendava dokumendi 

alusel ja fikseerib Postile jääval andmekandjal: 

 saatja ees- ja perekonnanime; 

 sünniaja või isikukoodi; 

 isikut tõendava dokumendi liig i (dokumentide loend punktis 4.3), väljaandnud riig i, 

numbri, väljaandmise kuupäeva ja kehtivuse kuupäeva; 

 saatja sünnikoha (riik). 

4.2.5 Rahvusvahelisi rahakaarte saab edastada eraisikutele Western Unioni rahaülekande 
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süsteemiga liitunud riikidesse Western Unioniga sõlmitud kokkuleppe  alusel. Riikide 

nimekiri on toodud Posti kodulehel www.omniva.ee. 

4.2.6  Western Unioni süsteemis välja maksmata jäänud rahasiirded tagastatakse 30 

(kolmekümne) päeva möödudes saatjale tema nõudmisel. Teenustasu tagasi ei 

maksta. 

4.2.7  Rahvusvahelise sularaha siirde tagastamisel teenustasu tagasi ei maksta, kui 

tagastamine toimub saatja soovil. 

4.3 Dokumendid, mille alusel sularaha siirdeid vastu võetakse ja välja makstakse 

4.3.1 Rahvusvahelised sularaha siirded võetakse vastu ja makstakse Posti poolt välja ühe 

alljärgneva isikut tõendava dokumendi esitamisel: 

 pass; 

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

kaart); 

 Eestis välja antud mootorsõiduki juhiluba; 

 Eestis välja antud elamisluba. 

4.3.2 Riigisisesed sularaha siirded võetakse vastu ja makstakse Posti poolt välja ühe 

alljärgneva isikut tõendava dokumendi esitamisel: 

 Eesti Vabariig i kodaniku pass; 

 isikutunnistus (ID-kaart); 

 välismaalase elamisloakaart või välismaalase pass; 

 diplomaatiline pass; 

 meremehe teenistusraamat või meresõidutunnistus; 

 ajutine reisidokument; 

 pagulase reisidokument; 

 mootorsõiduki juhiload, kui sellesse on kantud kasutaja nimi, foto või näokujutis, 

allkiri või allkirjakujutis ja sünniaeg või isikukood; 

 tagasipöördumistunnistus või tagasipöördumise luba. 

4.3.3 Posti klienditeenindaja tuvastab saaja isikusamasuse isikut tõendava dokumendi 

alusel ja fikseerib Postile jääval andmekandjal: 

4.3.3.1 riig isisese rahakaardi teenuse osutamisel: 

 saaja ees- ja perekonnanime; 

 sünniaja või isikukoodi; 

 isikut tõendava dokumendi liig i (pass, isikutunnistus vms), numbri ja väljaandmise 

kuupäeva. 

4.3.3.2 Western Unioni rahakaardi teenuse osutamisel: 

 saaja ees- ja perekonnanime; 

 sünniaja või isikukoodi; 

 isikut tõendava dokumendi liig i (dokumentide loend punktis 4.3), väljaandnud 

riig i, numbri, väljaandmise kuupäeva ja kehtivuse kuupäeva; 

 saatja sünnikoha (riik). 

4.3.4 Riigisisese sularaha siirde võib väljastada isikule, kellele saaja on andnud volikirja 

rahakaardi vastuvõtmiseks. Volikiri peab olema kirjalik ja volitaja poolt omakäeliselt 

allkirjastatud. 

4.3.5 Western Unioni rahakaardid makstakse välja ainult tehingu andmetes toodud isikule. 

Volikirja alusel Western Unioni rahakaarte välja ei maksa. 

4.3.6  Riigisisese sularaha siirde väljastamisel ühekordset volikirja volitatud isikule ei 

tagastata ning see köidetakse saadetise väljastamise aluseks olevate Postile jäävate 

http://www.omniva.ee/
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dokumentide juurde. 

4.3.7  Mitmekordne volikiri jääb volitatud isikule ning klienditeenindaja teeb volikirjast 

koopia. 

4.3.8 Üldasjaajamise volikirja alusel saadetise väljastamisel lähtutakse samadest 

põhimõtetest kui mitmekordse volikirja alusel saadetise väljastamisel. 

4.3.9  Kui postkontoris puudub koopia tegemise võimalus, tuleb volikirja koopia esitada 

volitataval. 

4.3.10  Post ei vastuta esindusõiguse kohta esitatud dokumentide ehtsuse, täielikkuse, 

kehtivuse ega tõlke õigsuse eest. 

4.3.11 Post ei ole kohustatud aktsepteerima volikirja, mille sisu ei ole üheselt arusaadav. 

4.4 Sularaha siirete väljamaksmise kord 

4.4.1 Sularaha siirde väljamaksmisel annab saaja raha kättesaamise kohta allkirja ning 

märgib kuupäeva. Saajale antakse kviitung. 

4.4.2 Tasutud kättetoimetamisega rahakaardid makstakse välja saaja elu - või asukohas. 

Kättetoimetamine piirdub ühe väljastuskatsega. Kui saajale ei ole võimalik saadetist 

üle anda, jäetakse saaja postkasti saadetise saabumise teade  ning saadetis 

väljastatakse postikontorist. 

4.4.3 Kui saaja soovil toimetatakse rahakaart, mille kättetoimetamise eest ei ole tasutud, 

kätte elukoha aadressil, võetakse kättetoimetamise eest teenustasu saajalt. 

Teenustasu tasumise kohta väljastatakse kviitung. 

4.4.4 Kui 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 elu- või asukohas ning saajale väljastatakse teade 

raha kättesaamiseks postkontoris. 

5. SULARAHA SIIRETE SAAJA JA SAATJA ÕIGUSED 

5.1 Sularaha siirde saatja võib esitada avalduse siirde tagastamise ja aadressi muutmise kohta 

(st nõuda järelesaatmist) või teha korralduse väljastamiseks samal aadressil teisele  isikule 

või samale isikule teisel aadressil juhul, kui sularaha siire: 

 ei ole veel saajale väljastatud; 

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

5.2 Saaja võib teha kirjaliku avalduse kõikide oma nimele saabuvate saadetiste 

järelesaatmiseks teisele aadressile. 

5.3 Riigisisest sularaha siiret ei saa rahvusvaheliselt järele saata. 

5.4 Western Unioni rahakaarte järele ei saadeta. 

5.5 Kirjaliku avaldusega võib pöörduda mistahes postiasutusse. 

5.2 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; 

 sularaha siirde liik, number, lähtekoha postiasutuse nimetus, saatmise kuupäev; 

 korralduse sisu (tagastamisel märkida sularaha siirdel näidatud aadress või juriidilisel isikul 

pangakonto number ja järelesaatmisel märkida uus täielik aadress); 

 avalduse esitamise kuupäev ja allkiri. 

5.6  Saatja või saaja on kohustatud tõendama Posti klienditeenindajale oma õigust sularaha 

siirde järele saatmiseks või tagasi nõudmiseks, esitades selleks isikut tõendava dokumendi 

ja saadetise originaalkviitungi, millele tehakse vastav märge. Originaalkviitung jääb 

postkontorisse. 



AS Eesti Post  SULARAHA SIIRETE TEOSTAMISE  tüüptingimused 

7 

5.7  Kättetoimetamisele kuuluv rahakaart saadetakse tagasi saatjale, kui rahakaarti ei olnud 

võimalik puuduliku aadressi või muu põhjuse tõttu saajale väljastada või kui saaja on 

vastuvõtmisest keeldunud, rahakaardi hoiutähtaja lõppemisel või enne hoiutähtaja 

lõppemist saatja või saaja kirjaliku avalduse alusel. Rahakaardid, millest saaja on loobunud 

või on ilmselge, et nende väljastamine on võimatu, tagastatakse saatjale kohe. Kõigil 

eeltoodud põhjustel rahakaardi tagastamisel teenustasu tagastamisele ei kuulu. 

5.8 Posti klienditeenindaja kinnitab avaldusel andmete õigsust oma allkirja ja kalendertempli 

jäljendiga. Pärast andmete võrdlemist tagastatakse originaalkviitung saatjale või saajale. 

Tagastatava kviitungi pöördele tehakse märge korralduse sisu ja selle vastuvõtmise 

kuupäeva kohta, mida tõendab postitöötaja oma allkirja ja Posti kalendertempli jäljendiga. 

5.9  Postil on õigus võtta avalduste esitamise eest tasu  ning määrata järelesaatmise korralduse 

kehtivuse periood. 

5.10  Juriidilistele isikutele tagastatakse rahakaardid rahakaardil märgitud summade 

ülekandmisega arveldusarvele. Saatekulu tagastamisele ei kuulu. 

5.11 Kuni saajale väljastamiseni kuulub rahakaart saatjale, välja arvatud juhul, kui rahakaart on 

sihtriig i õigusaktide alusel konfiskeeritud. 

6. KVALITEEDISTANDARDID 

6.1 Posti poolt osutatavatele sularaha siiretele on kehtestatud alljärgnevad 

kvaliteedistandardid: 

 Riigisisesed rahakaardid, mis on vastu võetud eraisikult postkontorist – rahakaart on 

postkontoris väljamaksmiseks valmis rahakaardi vastuvõtmise  päeval. 

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

o rahakaart on postkontoris väljamaksmiseks valmis samal päeval, kui rahakaardi 

fail ning rahakaartide üldsumma koos teenustasuga on  laekunud Posti 

arvelduskontole kui vastuvõtmine toimub tööpäevadel enne kella 15.00.  

o 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 sihtriig is 

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 päevale 2 (kahe) tööpäeva jooksul . 

6.2 Saajat teavitatakse rahakaardi saabumisest postkontorisse kas 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). 

6.3 Pideva transpordiühendusega kindlustamata saartele adresseeritud rahakaardi  

paberkandjal teavitused toimetatakse kätte vastavalt transpordiühenduste arvule ja mitte 

hiljem kui ühendusele järgneval tööpäeval. 

7. SULARAHA SIIRETE TEENUSE HINNA KUJUNEMINE 

7.1 Teenuse eest tasutakse Posti poolt kehtestatud hinnakirja alusel. Hinnakiri on kättesaadav 

postiasutustes ja Posti kodulehel www.omniva.ee. 

7.2 Teenuse eest võib kasutaja tasuda sularahas või kaardimaksega. 

http://www.omniva.ee/
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7.3 Teenuse kasutaja tasub teenuste eest tehingu teostamise hetkel. Tasumisel sularahata 

arvelduse teel peab olema juriidilisel isikul eelnevalt sõlmitud rahakaartide väljamaksmise 

leping. Enne rahakaartide vormistamist peab raha olema laekunud Posti arvele. 

8. KÄTTETOIMETAMISE VÕIMATUSE TÕTTU EDASTAMATA SULARAHA SIIRDE 

KÄSITLEMINE 

8.1 Sularaha siirde kättetoimetamise võimatus on olukord, kus: 

 siiret ei ole võimalik saajale edastada aadressi puudumise, ebatäpsuse, loetamatuse või 

muu sarnase põhjuse tõttu; 

 saaja ei tule hoiutähtaja jooksul rahakaardile postiasutusse järele või keeldub saadetist 

vastu võtmast. 

8.2 Kättetoimetamise võimatuse tõttu väljastamata jäänud sularaha siiret säilitab Post 6 

(kuus) kuud. 

8.3 Kui säilitamistähtaja jooksul esitatakse kirjalik avaldus hoiuloleva sularaha siirde 

väljastamiseks saatjale või saajale, väljastab Post need avalduse põhjal pärast seda, kui 

on tehtud kindlaks nende kuuluvus avalduse esitajale. 

8.4 Kättetoimetamise võimatuse tõttu väljastamata jäänud rahasiirde summa jääb Postile. 

9. MATERIAALNE VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE 

9.1 Riigisisese sularaha siirde eest kannab Post materiaalset vastutust: 

 rahakaardi järgi raha mitteväljamaksmisel rahakaardi summa ulatuses või ebaõigel 

väljamaksmisel;  

9.2 Posti süü tõttu rahakaardil märgitud raha mitteväljamaksmise korral tagastatakse saatjale 

või saajale ka saatekulu ja muud tasutud teenustasud. 

9.3 Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu Post ei hüvita.  

9.4 Hüvituse väljamaksmine toimub Eesti Vabariig is käibel olevas valuutas. 

9.5 Post ei kanna materiaalset vastutust: 

 kui rahakaardi kaotsiminek oli tingitud vääramatust jõust; 

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

allkirja; 

 kui sularaha siire on seadusega sätestatud korras konfiskeeritud; 

 kui saatja ei ole esitanud järelepärimist 6 (kuue) kuu jooksul alates sularaha siirde 

postitamise päevale järgnevast päevast. 

9.6  Saadetise saatja vastutab sularaha siirdega seotud postitusandmete – saadetise 

kontrollnumber (Western Unioni sularaha siirde korral), saaja aadress vms sattumise eest 

kolmandate isikute kätte ja sellega kaasnevate võimalike tagajärgede eest . 

9.7  Saatja võib loovutada saajale oma õiguse saada hüvitist. Saaja võib loovutada oma õigused 

saatjale. 

10. KAEBUSTE JA AVALDUSTE LAHENDAMINE 

10.1 Saatja või saaja võib esitada: 

 kaebuse teenuse tüüptingimustele mittevastavuse kohta; 

 avalduse sularaha siirde järeleotsimise, kaotsimineku või rahakaardi mitteväljamaksmisega 

seotud kahjutasu hüvitamise kohta nii riig isisese kui rahvusvahelise sularaha siirde kohta. 

10.2 Kaebus või avaldus tuleb esitada Postile kirja või e-posti teel. Vastavad kontaktandmed on 

kättesaadavad postiasutustes ja Posti kodulehel www.omniva.ee  

http://www.omniva.ee/


AS Eesti Post  SULARAHA SIIRETE TEOSTAMISE  tüüptingimused 

9 

10.3 Sularaha siirde järeleotsimise avaldus tuleb esitada 6 (kuue) kuu jooksul alates sularaha 

siirde Postile üleandmisele järgnevast päevast. Avaldusele tuleb lisada sularaha siirde 

vastuvõtmisel Posti poolt väljastatud kviitung, nimekirjade alusel esitatud rahakaartide 

puhul ka nimekiri, millest Posti klienditeenindaja teeb koopia või märgib vajalikud andmed 

avaldusele, kinnitades need oma allkirjaga. Elektroonilisel teel saadetud avalduse puhul 

esitab saatja või saaja Postile sularaha siirde vastuvõtmisel Posti poolt väljastatud kviitungi 

koopia. 

10.4 Järeleotsimise 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 sularaha siirde andmed (siirde liik, number, lähtekoha 

postkontori nimi, lähetamise kuupäev, saaja nimi ja aadress, summa); 

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

10.5 Erinevatele aadressidele adresseeritud rahakaartide kohta tuleb esitada eraldi avaldused 

iga rahakaardi kohta. 

10.6  Kui avaldus on esitatud hiljem kui punktis 10.3 märgitud aeg, on Postil õigus jätta esitatud 

avaldus rahuldamata ning saata avalduse esitajale selle kohta kirjalik teade. 

10.7  Post vaatab riig isisese sularaha siirde kohta esitatud avalduse ja 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. 

10.8 Kui punktis 10.7 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. 

10.9  Avaldus rahvusvaheliste sularaha siirete kohta lahendatakse hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul 

alates avalduse esitamisele järgnevast päevast. 

10.10  Postiga kokkuleppe mittesaavutamisel on saatjal või saajal õigus pöörduda 

Konkurentsiameti või kohtu poole. 


