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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 
lepingulisele ärikliendile kirisaadetiste saamise lihtsustamiseks. 

1.2 MV postimaksu tähist saab kasutada ärikirja standard- ja maksikirjade postitamisel postimaksevahendina. 

MV postimaksu tähist saab kasutada loa saanud ettevõte oma kliendilt tagastuse saamiseks tingimusel, et tagastuse 
eest maksab loa saanud ettevõte. 

MV postimaksu tähis annab ettevõttele võimaluse saata ärikirjavahetuses reklaamkuulutusi, registreerimisvorme, 
tellimusi, küsitluslehti, jms ning esemeid (kooskõlas Ärikirja tüüptingimustes määratletud standard- ja 
maksikirja tingimustega), mida adressaadid võivad tagastada neid täiendavalt tasustamata. 

Tühjade toonerite või muude jäätmete saatmise osas on vajalik eelnev kooskõlastamine kliendihalduriga. 

1.3 MV postimaksu tähisega ärikirju saab saata ainult lihtsaadetisena. 

1.4 MV postimaksu tähise kasutamise loa andmise ainuisikuline õigus kuulub AS-ile Eesti Post. 

1.5 MV postimaksu tähisega kupongid, postkaardid, ümbrikud või muud pakendid võib võtta kasutusele peale kirjaliku loa 
saamist AS-i Eesti Post kliendihaldurilt. 

1.6 Loa maksimaalne kehtivusaeg on 12 (kaksteist) kuud. Peale kehtivusaja lõppu on võimalik taotleda loa 
pikendamist esitades sellesisulise avalduse kliendihaldurile 

1.7 MV postimaksu tähisega saadetisi võib edastada ainult AS Eesti Post kandevõrgu kaudu. Kui nimetatud sätet 
rikutakse, on AS Eesti Postil õigus ühepoolselt luba tühistada. 

1.8 MV postimaksu tähisega saadetised postitatakse kirjakastide kaudu. 

1.9 MV postimaksu tähisega saadetised tagastatakse saajale postkasti või kahepoolse postivahetuse kaudu. Saaja soovil on 
võimalik saadetisi tagastada ka elektrooniliselt (digitaliseerimise teenuse abil), selleks on vajalik eelnev kokkulepe 
kliendihalduriga ning vastava lepingu sõlmimine. 

1.10 MV postimaksu tähisega kirisaadetiste saatekulu tasutakse vastavalt AS Eesti Post kehtivale ärikirja hinnakirjale. 

1.11 MV postimaksu tähisega saadetiste edastamisele kohalduvad Ärikirja tüüptingimused. Tüüptingimused on kättesaadavad 
www.omniva.ee.  

2. MV POSTIMAKSU TÄHISE KASUTAMISE LOA TELLIMISE KORD 

2.1 Loa saamiseks tuleb pöörduda AS-i Eesti Post kliendihalduri poole, esitades taotluse (Lisa 1) koos ümbriku või 
postkaardi näidisega e-posti teel, posti teel või faksiga. Eesti Post väljastab loa hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva 
jooksul taotluse saamisest. 

2.2 MV postimaksu tähisega ümbrikud ja postkaardid peavad vastama AS-i Eesti Post tüüptingimuste ja UPU 
konventsioonide aadressi vormistamise nõuetele. 

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

 ei tohi olla väiksemad kui 90 x 140 mm ning  

 suuremad kui 120 x 235 mm postkaartide ja kupongide ning 230 x 330 x 20 mm ümbrike korral. 

2.2.2 Saadetiste maksimaalne kaal on 2 kg. 

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

2.2.4 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. 

2.2.5 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. 

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

2.2.7 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. 

2.2.8 Horisontaaljoonte all on saatja täpne postiaadress ladina tähtedega ja araabia numbritega. 

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

 

http://www.omniva.ee/
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2.2.10 Rahvusvahelise REPONSE PAYEE 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 ning 230 x 330 mm ümbrike korral. 

2.2.11 Saadetiste maksimaalne kaal on 50 g. Lubatud on ainult pabersisu. 

2.2.12 Erandina on teatud riikidest lubatud tagastada kuni 2 kg kaaluvaid esemelise sisuga saadetisi järgmiste maksimaalsete 
mõõtmetega: pikkus, laius, kõrgus kokku 900 mm; pikima külje mõõt 600 mm. Nimetatud riikide nimekiri on toodud 
lisas 2. 

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

2.2.14 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. 

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

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

2.2.17 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. 

2.2.18 Horisontaaljoonte all on tagastatava saadetisesaaja täpne postiaadress ladina tähtedega ja araabia numbritega. 

2.2.19 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. 

2.2.20 Aadresskülje tekst ja joonis peavad olema trükitud tumeda värviga heledal foonil. Täiendava teksti jaoks võib kasutada 
postisaadetise esikülje vasakpoolset osa või postisaadetise tagakülge. 
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Eelpoolnimetatud nõuete mittetäitmise korral on ümbrik, postkaart või kupong kehtetu. 

3. MV POSTIMAKSU TÄHISEGA ÜMBRIKE TELLIMINE 

3.1 Eesti Post pakub MV postimaksu tähisega ümbrike tellimise võimalust. 

3.2 Lisaks MV postimaksu tähisele saab ümbrikule lisada ka ettevõtte logo, aadressi, reklaamteksti või muu soovitava 
kujunduse. Kujunduse korral tuleb silmas pidada punktis 2 märgitud aadressivormistamise nõudeid. 

3.3 Ümbrike tellimiseks tuleb kliendihaldurile esitada vastavasisuline tellimiskiri (Lisa 3). 

3.4 Ettevõtte kujundusfailid tuleb kliendihaldurile edastada elektrooniliselt ühes järgmistest vormingutest: 

 PDF fail; 

 CorelDRAW (kuni versioonini 11); 

 jpg fail (vähem soovitatav, tavafoto suurusega 10x15cm, resolutsiooniga 300). 
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LISA 1. MV POSTIMAKSU TÄHISE KASUTAMISE LOA TAOTLUS 

 

AS Eesti Post 

Taotlus 

Käesolevaga taotleme 

□ riigisisese / □ rahvusvahelise 

□ MAKSTUD VASTUS / □ POSTIMAKS TASUTUD tähise kasutamise luba …………………… formaadis □ 

ümbrikute / □ postkaartide / □ kupongide trükkimiseks,  

kehtivusega alates ….…………………….….. kuni ……………..…….......... 

Saadetiste prognoos loa kehtivuse perioodiks ……………………………… tk. 

 

Kupongid avaldatakse ajakirjas ………………………………………………………………………………. (lause lisatakse 

ainult Makstud Vastus tähise kasutamise loa taotluse korral, juhul kui soovitakse tellida kuponge) 

Taotleja andmed: 

Ettevõtte nimetus: ……………………………………………………………………………………………………. 

Reg. nr: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Kliendi nr: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Aadress: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktisik: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Arve esitada: 

Ettevõtte nimetus: …………………………………………………………………………………………………… 

Reg. nr: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kliendi nr: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Aadress: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kontaktisik: ………………………………………………………………………………………………………………. 

__________________________/______________________/_______________ 

Nimi / allkiri / kuupäev 

 
Lisa 1: ümbriku / postkaardi / kupongi näidis 1 lehel (ei ole vaja esitada juhul kui ümbrikud 
tellitakse Eesti Posti kaudu) 
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LISA 2. ERANDITE NIMEKIRI RIIKIDE KAUPA 

 

Riik 
Maksimaalsed mõõtmed 

(pikkus, laius, kõrgus mm) 
Maksimaalne 

kaal 
Lubatud sisu 

Austria, 

Belgia, 
Hispaania, 

Holland, 
Iirimaa, 

Island, 

Itaalia, 
Kreeka, 

Leedu, 
Luksemburg, 

Läti, 
Norra, 

Poola, 

Portugal, 
Prantsusmaa, 

Rootsi, 
Rumeenia, 

Slovakkia, 

Sloveenia, 
Soome, 

Šveits, 
Taani, 

Tsehhi, 

Ungari 

pikkus, laius, kõrgus kokku 900 

mm; pikima külje mõõt 600 mm 

2000 g Paber ja esemeline 

sisu 

Saksamaa 381 x 305 x 50 mm 1000 g Paber ja esemeline 

sisu 
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LISA 3. MV POSTIMAKSU TÄHISEGA ÜMBRIKE TELLIMUS-GARANTIIKIRI 

ÜMBRIKE TELLIMUS-GARANTIIKIRI 

Ümbrike tellimuse aluseks on käesolev tellimus-garantiikiri, mis tuleb esitada AS-ile Eesti Post. 

Klient  Reg.kood  

Aadress  KMRK  

Kliendi esindaja  Telefon, e-

post, faks 

 

Kliendi poolt tellitavad pealetrükiga ümbrikud: 

Ümbriku formaat¹ Paber² 
Trükk 

aadressküljel, 

värvide arv 

Trükk 
tagaküljel, 

värvide arv 

Kogus 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

1. Standardformaadid: 

 

C6  114 x 162 mm 

C65  114 x 229 mm 

E65  110 x 220 mm, aknaga 

C5  162 x 229 mm 

E5  156 x 220 mm, aknaga 

C4  229 x 324 mm 

E4  215 x 307 mm, aknaga 

2. Paberi valikud 

 Valge paber 80 gsm 

 Taaskasutatud paber 75 gsm – „Lettura 60”, 100% taaskasutatud, paberile on omistatud „Der 
Blaue Engel” ökomärk (Saksamaa) – ei ole saadaval C4 ja E4 formaatide korral 

 Muud paberitüübid – täpsem info kliendihalduri käest 

Standardselt saab tellida kuni 4-värvi trükki, muud lahendused teostatakse erikokkuleppe 
alusel 

Klient kinnitab, et on tutvunud tellitavate ümbrike hinnakirjaga ning garanteerib tellimuse eest tasumise 

vastavalt esitatud arvele. Tellimuse täitmise aluseks on allkirjastatud tellimus-garantiikiri. 
 

 
 

 

…………………………………………………………   …………………………………………………… 
Klient/Kliendi esindaja                         Posti esindaja 

(nimi, allkiri, esindusõiguse alus, kuupäev)    (nimi, allkiri, kuupäev) 


