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1. ÜLDOSA 

 
1.1 Riigisisene MAKSTUD VASTUS ja rahvusvaheline REPONSE PAYEE (ehk IBRS – International Business Reply Service – 

Rahvusvaheline ärikirjavastuse teenus) tähis (edaspidi MV postimaksu tähis) on mõeldud ainult AS-i Eesti Post (edaspidi 
Post) lepingulisele ärikliendile (edaspidi Äriklient)  kirisaadetiste saamise lihtsustamiseks. 

1.2 MV postimaksu tähis kehtib postitamisel postimaksevahendina. 

1.3 MV postimaksu tähise kasutamise loa andmise ainuisikuline õigus kuulub Postile ning loa väljastamine ja pikendamine 
on tasuline. MV postimaksu tähisega kupongid, postkaardid, ümbrikud või muud pakendid võib võtta kasutusele peale 
kirjaliku loa saamist Posti kliendihaldurilt. 

1.4 MV postimaksu tähist saab kasutada loa saanud Äriklient ainult oma kliendilt kirisaadetise saamiseks tingimusel, 
et kirisaadetise saatmise eest maksab loa saanud Äriklient või tema koostööpartner. Postil on õigus 
kontrollida, et MV postimaksu tähisega kirisaadetise  sisu kuulub saadetisel märgitud loa numbri omanikule. Juhul, kui 
Post tuvastab sisu kuulumise isikule, kellel puudub kehtiv MV postimaksu tähise kasutamise luba, on Postil õigus nõuda 
saadetisel märgitud loa numbri omanikult täiendava tasuna sisse summa, mis on võrdne kehtiva MV postimaksu tähise 
loa taotlemise tasu ja 1 aastase kasutamise tasuga. 

1.5 MV postimaksu tähis annab Ärikliendile võimaluse saata reklaamkuulutusi, registreerimisvorme, tellimusi, küsitluslehti, 
kuponge jms ning esemeid (kooskõlas Ärikirja tüüptingimustes määratletud standard- ja maksikirja tingimustega), mida 
tema kliendid võivad tagastada MV tähist kandvas pakendis tasuta.   

Tühjade toonerite või muude jäätmete saatmiseks  on vajalik eelnev sisu  kooskõlastamine kliendihalduriga. 

1.6 MV tähise loa number väljastatakse taotlejale seoses ühe kindla aadressiga. Sama loa alusel võib saata saadetisi nii 
Eestis kui välismaal, kasutades vastavalt riigisisese või rahvusvahelise ümbriku kujundust. Post korraldab saadetiste 
sorteerimise ja edastamise saadetisel märgitud aadressile. Mitme erineva tagastuse aadressi puhul on vaja taotleda 
erinevad loa numbrid. 

1.7 MV tähisega pakendil oleva saaja aadressi muudatuse korral tuleb teavitada Posti kirjalikult vähemalt 14 päeva ette, 
et kindlustada saadetiste edastamine uuel aadressil.  

1.8 MV tähise saamiseks on vaja taotleda personaalse numbriga kasutamise luba ja määrata kasutusaeg. MV tähise 
kasutamise minimaalne aeg on 4 kuud ja maksimaalne 1 aasta. Personaalset MV tähise numbrit säilitatakse 
kliendile peale loa kehtivusaja lõppu 12 kuud ning selle perioodi jooksul on võimalik taotleda sama numbriga loa 
pikendamist järgnevaks perioodiks. 

1.9 MV postimaksu tähisega ärikirju saab saata ainult lihtsaadetisena, mis postitatakse kirjakastide või postkontorite 
kaudu või antakse üle kahepoolse postivahetuse käigus. Kui MV tähisega saadetise mõõdud ületavad maksikirja 
mõõtmed, edastatakse see saajale standardpakina, mille vormistamise eest lisatakse saaja arvele tasu vastavalt kehtivale 
hinnakirjale.  

1.10 MV postimaksu tähisega saadetisi võib edastada ainult Posti kandevõrgu kaudu. Kui nimetatud sätet rikutakse, on 
Postil õigus ühepoolselt luba tühistada. 

1.11 MV postimaksu tähisega saadetiste kohta peab arvestust Post ning esitab Ärikliendile iga kuu arve, kus kajastub  MV 
tähisega saadetiste arv.  

1.12 MV postimaksu tähisega saadetised tagastatakse saajale postkasti või kahepoolse postivahetuse kaudu. Saaja 
soovil on võimalik saadetisi tagastada ka digitaalselt (MV tähisega saadetis skaneeritakse ja edastatakse elektrooniliselt 
Omniva FTP kaudu igapäevaselt). Digitaalse Makstud Vastuse tellimiseks on vajalik esitada kirjalik avaldus ja sõlmida 
vastav kokkulepe Postiga saadetiste mahu ja kasutusperioodi osas. Digitaalse Makstud Vastuse puhul tagastatakse 
pabervastused Saajale üks kord kuus.  

1.13 MV postimaksu tähisega saadetiste edastamisele kohalduvad Ärikirja tüüptingimused, mis on kättesaadavad 
www.omniva.ee.  

2. MV POSTIMAKSU TÄHISE KASUTAMISE LOA TELLIMISE KORD 

 
2.1 Loa saamiseks tuleb pöörduda Posti kliendihalduri poole, esitades elektroonilise taotluse Posti kodulehe kaudu või 

saates taotluse e-kirjaga (Lisa 1).   

2.2 Kinnituse MV loa numbri ja tähise kasutamise õiguse ning info kujunduse nõuete kohta edastab kliendihaldur e-kirjaga 
taotleja e-posti aadressil kahe (2) tööpäeva jooksul.  

2.3 Pärast Posti poolt MV tähise kasutamise loa numbri saamist kooskõlastab Äriklient ümbriku, postkaardi või aadresskaardi 
näidise kujunduse Postiga e-kirja  teel. Eraldi kujunduse nõuded kehtivad riigisisesele ja rahvusvahelisele 
ümbrikule/aadresskaardile ning digitaalsele Makstud Vastus ümbrikule. Kujundust ei ole vaja kooskõlastada juhul, kui 
ümbrikud tellitakse Posti kaudu. 

2.4 MV postimaksu tähise kasutamise loa ja personaalse numbri väljastamise eest tasub Äriklient tähise numbri taotlemise 
tasu, millele lisandub tasu MV tähise kasutamise perioodi eest, mis lisatakse Ärikliendi jooksva kuu arvele. Kliendid, kellele 
on eelnevalt väljastatud personaalne MV tähise number, saavad taotleda sama numbriga MV tähise kasutamist uueks 

http://www.omniva.ee/
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perioodiks 12 kuu jooksul peale eelmise kasutusperioodi lõppu, esitades kirjaliku avalduse oma kliendihaldurile. Load, 
mille kehtivusaja lõppemisest on möödas 12 kuud, tühistatakse.  

2.5 Kliendid, kes kasutavad teenuseid nagu isikusamasuse tuvastamine või virtuaalne nimekapp, mille kuutasu sisaldab ka 
MV postimaksu tähise kasutamist, ei pea MV postimaksu tähise kasutamise perioodi tasu maksma, vaid tasuvad ainult 
personaalse MV postimaksu tähise loa numbri taotlemisel selle väljastamise eest.  

2.6 Juhul, kui peale MV tähise kasutamise loa kehtivusaja lõppu saabuvad Ärikliendi MV postimaksu tähisega saadetised, 
lisatakse kliendi arvele saadetiste edastamise tasu ja MV tähise kasutamise tasu 4-ks kuuks, juhul kui klient pole teavitanud 
Posti, et ei soovi peale kasutusaja lõppu enam saadetiste tagastamist. Kui Klient ei soovi kasutusaega pikendada ega 
saadetisi saada või kui tema luba on juba tühistatud, siis hävitatakse saabunud saadetised nõuetekohaselt.   

2.7 Litsentsi omanik on kohustatud informeerima saatjaid saadetise pakendamise nõuetest, mis on kättesaadavad Eesti Posti 
kodulehel www.omniva.ee. Kui pakendamise nõuete täitmata jätmise tõttu tekib Postile või Posti teistele klientidele kahju, 
vastutab Posti ees litsentsi omanik ning Postil on õigus nõuda vastava kahju hüvitamist litsentsi omanikult. 

2.8 MV postimaksu tähisega kirisaadetiste saatekulu ja muude teenuste tasud on toodud Posti ärikirjade hinnakirjas, mis on 
kättesaadav www.omniva.ee. 

3. MV POSTIMAKSU TÄHISEGA SAADETISTE KUJUNDAMISE NÕUDED 

 
3.1 Riigisisese MAKSTUD VASTUS tähisega kupongi, postkaardi, ümbriku või muu pakendi mõõtmed:  

 ei tohi olla väiksemad kui 90 x 140 mm ning  

 suuremad kui 120 x 235 mm postkaartide ja kupongide korral 

 suuremad kui 230 x 330 x 20 mm ümbrike või muude pakendite korral.  

 Saadetiste maksimaalne kaal on 2 kg. 

3.2 Postkaartide ja kupongide materjal peab olema piisavalt jäik edasise töötlemise tagamiseks. 

3.3 Aadresskülje ülemises parempoolses nurgas peab olema ristkülik, mida läbib jäme diagonaaljoon ning mille soovituslikud 
küljepikkused on 30 x 30 mm, kuid mille lühema külje pikkus ei tohi olla väiksem kui 15 mm. 

3.4 Ristküliku kohal peab olema loa saanud ettevõtte NIMI või sõna SAAJA ning all sõnad TASUB POSTIKULU (nimetatud 
sõnad võivad asuda ka ristküliku sees). Ristküliku alla trükitakse tähise kasutamise loa number. 

3.5 Ristküliku alumine serv ei tohi paikneda rohkem kui 40 mm ümbriku või aadresskaardi ülaservast ning vasakpoolne serv 
rohkem kui 74 mm ümbriku, aadresskaardi või postkaardi paremast servast. 

3.6 Aadressvälja keskel paremal pool peab olema kaks 3 mm laiust horisontaaljoont, mille vahel on kaherealine tekst: esimesel 
real "MAKSTUD VASTUS", teisel real "EESTI". Tekst peab olema kirjutatud trükitähtedega. 

3.7 Horisontaaljoonte all on tagastatava saadetise saaja täpne postiaadress ladina tähtedega ja araabia numbritega.  

3.8 Aadresskülje tekst ja joonis peavad olema trükitud tumeda värviga heledal foonil. Täiendava teksti või logo jaoks võib 
kasutada postisaadetise esikülje vasakpoolset osa ja postisaadetise tagakülge. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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3.9 Rahvusvahelise REPONSE PAYEE tähisega kupongi, postkaardi või ümbriku mõõtmed: 

 ei tohi olla väiksemad kui 90 x 140 mm ning  

 suuremad kui 120 x 235 mm postkaartide ja kupongide  

 suuremad kui 230 x 330 mm ümbrike korral.  

 Saadetiste maksimaalne kaal on 50 g ja lubatud on ainult pabersisu (v.a punktis 3.10 toodud erand) 

3.10 Üldjuhul on Euroopa Liidu riikidest ning lisaks Norrast, Islandilt ja Šveitsist võimalik tagastada rahvusvahelise 
REPONSE PAYEE aadresskaardiga ka esemelist sisu. Sel juhul: 

 minimaalsed mõõtmed on 90 x 140 mm; 

 maksimaalsed mõõtmed on: pikim külg kuni 60 cm, pikkuse, laiuse ja kõrguse summa kokku kuni 90 cm;  

 maksimaalne kaal on 2000 g. 

Hinnapakkumise saamiseks tuleb huvipakkuvate riikide nimekiri, saadetiste ligikaudne kogus, kaal ja mõõtmed 
kooskõlastada kliendihalduriga. 

3.11 Postkaartide ja kupongide materjal peab olema piisavalt jäik edasise töötlemise tagamiseks. 

3.12 Aadresskülje ülemises parempoolses nurgas peab olema ristkülik, mida läbib jäme diagonaaljoon ning mille soovituslikud 
küljepikkused on 30 x 30 mm, kuid mille lühima külje pikkus ei tohi olla väiksem kui 15 mm. 

3.13 Ristküliku kohal peavad olema sõnad NE PAS AFFRANCHIR ja all sõnad NO STAMP REQUIRED. 

3.14 Ristküliku alumine serv ei tohi paikneda rohkem kui 40 mm ümbriku, postkaardi või aadresskaardi ülaservast ning 
vasakpoolne serv rohkem kui 74 mm ümbriku, postkaardi või aadresskaardi paremast servast. 

3.15 Aadressvälja keskel paremal pool peab olema kaks 3 mm laiust horisontaaljoont, mille vahel on kaherealine tekst: esimesel 
real "REPONSE PAYEE/REPLY PAID", teisel real "ESTONIE/ESTONIA". Tekst peab olema kirjutatud trükitähtedega. 

3.16 Horisontaaljoonte all on tagastatava saadetise saaja täpne postiaadress ladina tähtedega ja araabia numbritega. Saaja 
postiaadress peab asuma Eestis. 

3.17 Lennupostietikett sõnadega “Prioritaire Par avion” („Priority By airmail”) asub ülemises vasakpoolses nurgas, valgete 
tähtedega sinisel või mustal taustal. 

Selle all peavad olema sõnad “IBRS/CCRI Nº”. Nende sõnade järele tuleb trükkida tähise kasutamise loa number. 

3.18 Aadresskülje tekst ja joonis peavad olema trükitud tumeda värviga heledal foonil. Täiendava teksti jaoks võib kasutada 
postisaadetise esikülje vasakpoolset osa või postisaadetise tagakülge. 

3.19 Kujundamise nõuete mittetäitmise korral on ümbrik, postkaart või kupong kehtetu ja Postil on õigus see hävitada.  
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4. MV POSTIMAKSU TÄHISEGA ÜMBRIKE TELLIMINE 

 
4.1 Post pakub MV postimaksu tähisega ümbrike tellimise võimalust. Ümbrike tellimiseks tuleb täita tellimisvorm kodulehel 

www.omniva.ee või saata tellimuskiri kliendihaldurile (Lisa 2). 

4.2 Lisaks MV postimaksu tähisele saab ümbrikule lisada ka ettevõtte logo, aadressi, reklaamteksti või muu soovitava 
kujunduse. Kujunduse korral tuleb silmas pidada punktis 3 märgitud aadressi vormistamise nõudeid. 

4.3 Ümbrikute või kupongide kujundusfailid tuleb kooskõlastamiseks edastada elektrooniliselt kohe peale Postilt MV tähise 
kasutamise loa saamist, juhul kui ümbrikuid ei tellita Posti kaudu.  

http://www.omniva.ee/
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5. Lisa 1. MV POSTIMAKSU TÄHISE KASUTAMISE LOA TAOTLUSE VORM  

TAOTLUS               

Käesolevaga taotlen luba kasutada riigisiseselt ja rahvusvaheliselt kehtivat postimaksu tähist  
MAKSTUD VASTUS/ REPONSE PAYEE/REPLY PAID 

 
TAOTLEJA ANDMED 

Ettevõtte nimi:  

Aadress saadetisel, kuhu kirjad 

tagastada: 

 

Postimaksu tähise nr:  

Kontaktisik ja telefon:  
  
 
MAKSJA  (täita ainult juhul, kui maksja erineb taotlejast) 

Maksja nimi:  

Maksja aadress:  
 

 
 
Soovin trükkida tähise: (lisa taotlusele kujundatud tähise näidis failina)  

o ümbrikule 

o postkaardile 

o kupongile, mis avaldatakse ……………………………….. 

o aadresskaardile  

 
Kasutan ka teenust: 

o virtuaalne nimekapp 

o isikusamasuse tuvastamine 
 

Loa kasutamise aeg:  

o 1 aasta 

o 4 kuud 

 
Peale loa kasutusaja lõppu saabunud saadetised: 

o võib hävitada 

o soovin saada tagasi 

 

Soovin mulle saadetud vastused tagasi saada:  

o ainult paberkujul 

o digitaliseeritult ja 1x kuus paberkujul 

  
Saadetiste koguse prognoos loa kehtivuse perioodiks: ……………………………… 

 
Soovin ümbrikute trüki pakkumist:  

o jah 

o ei 

 

Kui jah, siis tellitavate ümbrikute formaat ja kogus: 
  

Formaat Mõõdud 
Must-valge trükk  

kogus 

Värviline trükk (logoga) 

kogus 

C6  114 x 162 mm   

C65  114 x 229 mm    

C5  162 x 229 mm   

C4  229 x 324 mm   
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6. Lisa 2.  MV POSTIMAKSU TÄHISEGA ÜMBRIKE TELLIMISVORM 

 

ÜMBRIKE TELLIMUS 

 

Ümbrikute tellimiseks täitke vorm ja edastage aadressile: ariklient@omniva.ee 

 

Tellija andmed: 

Kliendi nimi:  

Aadress:  

Kontaktisik, telefon:  

Postimaksu tähise loa nr:  

Lisainfo:  

MAKSTUD VASTUS ümbrikule trükitav aadress, kuhu saabunud kirjad saadetakse: 

Ettevõtte nimi:  

Aadress:  

Sihtnumber:  

Linn/maakond:  

Ümbrike formaat ja kogus:   

Formaat Mõõdud 
Must-valge trükk 

kogus 
Värviline (logoga) 

kogus 

C6  114 x 162 mm   

C65  114 x 229 mm    

C5  162 x 229 mm   

C4  229 x 324 mm   
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