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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Käesolevad tüüptingimused sätestavad AS Eesti Post (edaspidi Post) e-postkasti teenuse osutamise korra Eesti Vabariigi 
territooriumil.  

1.2 Tüüptingimused on kehtestatud lähtudes Eesti Vabariigi seaduste, eelkõige postiseaduse ja selle alamõigusaktide 
nõuetest. Peale tüüptingimuste reguleerivad pooltevahelisi suhteid Eesti Vabariigi õigusnormid, üldtingimused ja 
hinnakiri. Kui mõni tüüptingimuste säte osutub õigusaktide muutumisel täielikult või osaliselt kehtetuks, jäävad 
tüüptingimused muus osas kehtivaks. 

1.3 E-postkasti teenus ei kuulu universaalse postiteenuse koosseisu. 

1.4 E-postkasti teenus kui universaalse postiteenuse koosseisu mittekuuluv teenus on maksustatud käibemaksuga vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele. 

2. MÕISTED 

E-postkast on teenus, mille raames digiteerib Post oma lepingulisele ärikliendile saabuvad paberkirjad ja teeb need digitaalsel 
kujul kättesaadavaks läbi FTP serveri. 

Digiteeritud dokument on skaneeritud PDF-vormingus dokument. 

FTP server on pilvepõhine server, kuhu laetakse üles digiteeritud dokumendid. Igale kliendile tagab Post isikliku kasutajatunnuse 
ja parooli.  

Postisaadetise saaja (edaspidi Saaja või Klient) on isik, kellele või kelle postiaadressil tuleb postisaadetis saatja tahte kohaselt 
kätte toimetada ning kes käesolevate tingimuste alusel soovib kasutada e-postkasti teenust. 

Postisaadetise saatja (edaspidi Saatja) on isik, kes vastutab postisaadetise sisu eest ning kelle tahtel ja nimel on postisaadetis 
Postile edastamiseks üle antud. 

Üldtingimused on AS Eesti Post teenuste lepingute üldtingimused, mis kehtestavad Posti ja Saatja vaheliste suhete põhialused 
ja üldised tingimused poolte vahel sõlmitud lepingute täitmisel. Üldtingimused kehtivad kõigile Posti ja Saatja vahel sõlmitud Posti 
lepingutele. 

3. TEENUSE TINGIMUSED 

3.1 Punktis 3 nimetatud e-postkasti teenuse kasutamiseks tuleb Saajal sõlmida Postiga leping. 

3.2 E-postkasti teenuse raames digiteeritakse kirju, millele on märgitud Saatja poolt e-postkasti sihtnumber 15551. Saaja 
aadress peab olema kantud saadetise esiküljele järgmise paigutusega: 

 Saaja (juriidilise isiku) nimi; 

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

 küla ja valla nimi; 

 e-postkasti sihtnumber 15551 (sihtnumber peab olema viimase rea alguses ja eraldatud muust tekstist 
tühikuga); 

 linn või maakond; 

3.3 Juhul kui kirjale ei ole märgitud sihtnumbrit 15551, siis ei ole Postil õigust kirja avada ega digiteerida.   

3.4 E-postkasti teenuse raames digiteeritakse pabersisuga lihtkirju.  

3.5 Tähitud kirjade digiteerimiseks on vaja sõlmida Postiga erikokkulepe. Sõltumata erikokkuleppest, ei digiteerita: 

3.5.1 tähitud kirju, millele Saatja on lisanud väljastusteate. Väljastusteatega tähitud kirjadele vormistab Post sihtnumbri 
paranduse ning kirjadele tehakse füüsiline väljastuskatse saadetisele märgitud aadressil.   

3.5.2 menetlusdokumente. 

3.6 Digiteerimisele ei kuulu: ajakirjad, reklaam, ajalehed, ümbrikud, tagastused. 

3.7 Digiteeritud dokumendid nimetatakse kirja Saatja järgi, juhul kui Postil ei ole Saajaga teistsugust kokkulepet.  

3.8 Digitaalsete dokumentide avalikustamine toimub Eesti Posti kliendipõhises FTP serveris igal tööpäeval.  

3.9 Andmete edastamise tähtaeg: samal päeval, mil kirjad jõudsid digitaliseerimisse. 

3.10 Faile säilitatakse FTP-s kuni 3 (kolm) kuud. 

3.11 Postisaadetiste tagastamine kliendile toimub Kliendi soovitud aadressile 1 (üks) kord kuus. Sagedasem tagastamine on 
võimalik erikokkuleppe sõlmimisel lisatasu eest. 

3.12 Juhul kui Klient ei soovi füüsilisi kirisaadetisi tagasi, tagab Post nende hävitamise vastavalt isikuandme kaitse seadusele.  

3.13 Paberdokumentide tagastamise struktuur: esimene kiri esiküljega all, kirjad üksteise peale laotud, vastavalt järjekorra 
numbrile, kuupäevaliselt eristatuna. 

4. TEENUSE TASU JA TASU MUUTMINE 

4.1 E-postkasti teenuse eest tasutakse Posti poolt kehtestatud hinnakirja alusel, mis on kättesaadav Posti veebilehel 
www.omniva.ee. Erikokkulepete puhul võib Post kehtestada standardhinnakirjast erineva hinnakirja. 

http://www.omniva.ee/


AS Eesti Post  E-POSTKASTI  tüüptingimused 

3 

4.2 E-postkasti teenuse eest tasumine toimub vastavalt Üldtingimustes kokkulepitule. 

4.3 Postil on õigus e-postkasti teenuse hinnakirja ühepoolselt muuta ühekuulise etteteatamistähtajaga. Lepingulisi kliente 
teavitab Post teenuse tasude muudatusest vastavalt Üldtingimustes kokkulepitule.  

5. TEENUSEST LOOBUMINE 

 

5.1 E-postkasti teenusest loobumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus/e-kiri oma kliendihaldurile või aadressile 
ariklient@omniva.ee vähemalt 30 kalendripäeva enne soovitud muudatuse või lõpetamise tähtaega. 

5.2 Peale e-postkasti teenusest loobumist peab Saaja tagama, et talle saabuvatel saadetistel kasutatakse ta aadressijärgset 
sihtnumbrit, mitte enam e-postkasti sihtnumbrit 15551.  

5.2.1 Kui Saaja ei suuda tagada, et talle saabuvatel saadetistel ei kasutata enam sihtnumbrit 15551, tuleb tal esitada 
avaldus riigisisese postisaadetise järele saatmiseks (kehtivusega kuni 6 kuud). Sel juhul teeb Posti töötaja 
saadetisel käsitsi sihtnumbri paranduse ning suunab saadetise edasi Saaja õigele aadressile.  

5.2.2 Kui peale e-postkasti teenusest loobumist saabuvad Saaja nimele kirjad jätkuvalt 15551 sihtnumbriga ning Saaja 
ei ole esitanud järele saatmise avaldust, siis need saadetised tagastatakse Saatjale. 

6. LÕPPSÄTTED 

6.1 Käesolevaid tüüptingimusi on Postil õigus ühepoolselt muuta ühekuulise etteteatamistähtajaga. Lepingulisi kliente 
teavitab Post tüüptingimuste muudatusest vastavalt Üldtingimustes kokkulepitule.  

mailto:ariklient@omniva.ee

