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1. ÜLDOSA 

1.1 Riigisisene POSTIMAKS TASUTUD ja rahvusvaheline TAXE PERÇUE tähis (edaspidi PT postimaksu tähis) 
on mõeldud ainult AS-i Eesti Post (edaspidi Omniva) lepingulisele ärikliendile (edaspidi Äriklient või Taotleja) 
kirisaadetiste saatmise lihtsustamiseks.  

1.2 PT postimaksu tähist saab kasutada kirisaadetiste postitamisel postimaksevahendina. PT postimaksu 
tähisega kirisaadetisi saab saata lihtsaadetisena ja tähtsaadetisena. Sama loa alusel võib saata saadetisi nii 
Eestisse kui välismaale, kasutades vastavalt riigisisese või rahvusvahelise ümbriku kujundust.  PT postimaksu 
tähise loa number väljastatakse taotlejale seoses ühe kindla aadressiga. 

1.3 PT postimaksu tähise kasutamise loa andmise ainuisikuline õigus kuulub Omnivale ning loa väljastamine ja 
pikendamine on tasuline. PT postimaksu tähisega ümbrikud või postkaardid võib võtta kasutusele alles peale 
kirjaliku loa saamist Omniva kliendihaldurilt.  

1.4 PT postimaksu tähise saamiseks on vaja taotleda personaalne kasutamise luba ja saada loa number. Loa 
kehtivusaeg on 12 kuud. Kehtivusaja lõppemisel pikeneb/lõppeb luba vastavalt punktides 2.5 ja 2.6 toodule. 

1.5 Personaalset PT postimaksu tähise numbrit säilitatakse kliendile peale loa kehtivusaja lõppu 12 kuud ning 
selle perioodi jooksul on võimalik taotleda sama numbriga loa pikendamist järgnevaks perioodiks. 

1.6 PT postimaksu tähisega kirisaadetisi võib edastada ainult Omniva kandevõrgu kaudu. Kui nimetatud sätet 
rikutakse, on Omnival õigus ühepoolselt luba tühistada. 

1.7 PT postimaksu tähisega kirisaadetised antakse üle saatelehega postiasutuses või kahepoolse postivahetuse 
raames. Kirisaadetiste üleandmise saatelehe näidis asub omniva.ee. Kirjakastide kaudu üleantud 
kirisaadetised edastamisele ei kuulu ja need tagastatakse saatjale.  

1.8 PT postimaksu tähisega kirisaadetiste postitamisel tasutakse ärikirja saatekulu vastavalt Omniva kehtivale 
hinnakirjale. Ärikirja hinnakiri on kättesaadav Omniva veebilehel omniva.ee. 

1.9 Juhul, kui Äriklient annab kirisaadetised üle PT postimaksu tähisega, kuid Ärikliendil puudub kehtiv PT 
postimaksu tähise kasutamise luba, siis rakendub saadetiste üleandmise kuust alates PT postimaksu tähise 
kasutamise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale (v.a juhul, kui Ärikliendi poolt valitud Äri pakett sisaldab PT 
postimaksu tähise kasutamist). 

1.10 PT postimaksu tähisega kirisaadetiste kasutamise tingimustes mittereguleeritud nõuete ja tingimuste osas 
kehtivad Ärikirja tüüptingimused, mis on kättesaadavad Omniva veebilehel omniva.ee. 

 

2. PT POSTIMAKSU TÄHISE KASUTAMISE LOA TELLIMISE KORD  

2.1 Loa saamiseks tuleb pöörduda Omniva kliendihalduri poole, esitades elektroonilise taotluse Omniva 
kodulehelt või saates taotluse e-kirjaga (Lisa 1).  Kinnituse PT postimaksu tähise loa numbri, tähise 
kasutamise õiguse ning info kujunduse nõuete kohta edastab kliendihaldur e-kirjaga Taotleja e-posti 
aadressile kahe  (2) tööpäeva jooksul taotluse saamisest.  

2.2 Pärast Omniva poolt PT postimaksu tähise kasutamise loa numbri saamist kooskõlastab Taotleja ümbriku või 
postkaardi näidise kujunduse Omnivaga e-kirja või posti teel. Eraldi kujunduse nõuded kehtivad riigisisesele ja 
rahvusvahelisele ümbrikule. Kujundust ei ole vaja kooskõlastada juhul, kui ümbrikud tellitakse Omniva kaudu. 

2.3 PT postimaksu tähise kasutamise loa ja personaalse numbri väljastamise eest tasub Taotleja ühekordselt 
postimaksu tähise numbri taotlemise tasu, millele lisandub tasu PT postimaksu tähise kasutamise perioodi 
eest, mis lisatakse Taotleja jooksva kuu arvele (v.a juhul kui Ärikliendi poolt valitud Äri pakett sisaldab PT 
tähise kasutamist). 

2.4 Omniva korraldab väljastamata jäänud kirisaadetiste käsitlemise ja tagasitoimetamise saatjale vastavalt 
Ärikliendi valitud äripaketile. Tagastamisel lähtub Omniva kirisaadetisele märgitud saatja aadressist. Selle 
puudumisel tagastatakse kirisaadetised PT postimaksu tähise loa numbrile vastavale postiaadressile.  

2.5 PT postimaksu tähise kasutamise perioodi lõppedes pikendab Omniva automaatselt PT postimaksu tähise 
kasutamise loa järgmiseks 12 kuuks ning lisab tasu PT postimaksu tähise kasutamise perioodi eest Ärikliendi 
arvele. 

2.6 Kliendil on õigus PT postimaksu tähise loa pikendamisest loobuda, teatades sellest Omnivale kirjalikult 
hiljemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne loa kehtivusaja lõppemist. 

2.7 Ärikliendid, kelle valitud Äri paketi kuutasus sisaldub PT postimaksu tähise kasutamine, ei pea PT tähise 
kasutamise perioodi eest täiendavalt tasuma. PT postimaksu tähise numbri taotlemise tasu kuulub tasumisele  
vastavalt Omniva kehtivale hinnakirjale. 

2.8 PT postimaksu tähisega ümbrikud, postkaardid ja aadresskaardid peavad vastama Omniva poolt kehtestatud 
aadressi vormistamise nõuetele.  

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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3. KUJUNDAMISE NÕUDED PT POSTIMAKSU TÄHISEGA SAADETISTEL  

 

3.1 Riigisisese POSTIMAKS TASUTUD tähisega ümbriku või postkaardi mõõtmed: 

 ei tohi olla väiksemad kui 90 x 140 mm ning suuremad kui 230 x 325 mm ümbrikel ning  

 105 x 148 mm postkaartidel; 

 Saadetiste maksimaalne kaal on 2 kg; 

3.2 Postkaartide materjal peab olema piisavalt jäik edasise töötlemise tagamiseks. 

3.3 Tähis „POSTIMAKS TASUTUD” peab olema paigutatud aadresskülje ülemisse parempoolsesse nurka 
ristkülikusse, mille soovituslikud küljepikkused on 30 x 30 mm, kuid mille lühima külje pikkus ei tohi olla 
väiksem kui 15 mm. 

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

3.5 Tähis peab olema kirjutatud trükitähtedega, tähise alla märgitakse tähise kasutamise loa number. 

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

3.7 Saatja andmed võib trükkida ümbriku või postkaardi tagumisele küljele või esikülje vasakusse ülemisse nurka. 
Saatja nimetus ja täpne postiaadress peavad olema ladina tähtedega ja araabia numbritega. 

 

3.8 Rahvusvahelise TAXE PERÇUE tähisega ümbrike ja postkaartide mõõtmed: 

 ei tohi olla väiksemad kui 90 x 140 mm ning suuremad kui 230 x 325 mm ümbrikel  

 ning 105 x 148 mm postkaartidel; 

 Saadetiste maksimaalne kaal on 2 kg; 

3.9 Postkaartide materjal peab olema piisavalt jäik edasise töötlemise tagamiseks. 

3.10 Postimaks tasutud tähis peab olema trükitud nii eesti kui prantsuse keeles -„POSTIMAKS TASUTUD” ja 
„TAXE PERÇUE”. Tähis peab olema paigutatud aadresskülje ülemisse parempoolsesse nurka ristkülikusse, 
mille soovituslikud küljepikkused on 30 x 30 mm, kuid mille lühema külje pikkus ei tohi olla väiksem kui 15mm. 
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3.11 Ristküliku alumine serv ei tohi paikneda rohkem kui 40 mm ümbriku ülaservast ning vasakpoolne serv rohkem 
kui 74 mm ümbriku või postkaardi paremast servast. 

3.12 Ristkülikusse peab olema märgitud ka riigi nimetus "ESTONIE" prantsuse keeles. Tähis peab olema kirjutatud 
trükitähtedega, tähise alla märgitakse tähise kasutamise loa number. 

3.13 Lennupostietikett sõnadega “Prioritaire Par avion” („Priority by Airmail”) asub ümbriku või postkaardi ülemises 
ääres keskel või vasakpoolses nurgas, valgete tähtedega sinisel või mustal taustal. 

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

3.15 Saatja andmed võib trükkida ümbriku või postkaardi tagumisele küljele. Saatja nimi ja täpne postiaadress 
peavad olema ladina tähtedega ja araabia numbritega. 

 

3.16 Eespoolnimetatud nõuete mittetäitmise korral on ümbrik või postkaart kehtetu.  

4. PT POSTIMAKSU TÄHISEGA ÜMBRIKE TELLIMINE 

4.1 Omniva pakub PT postimaksu tähisega ümbrike tellimise võimalust. Ümbrike tellimiseks tuleb täita  
tellimisvorm kodulehel omniva.ee või saata tellimuskiri kliendihaldurile (Lisa 2). 

4.2 Lisaks PT 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 Ümbrike või kupongide kujundusfailid tuleb kooskõlastamiseks edastada elektrooniliselt kohe peale Omniva 
PT tähise kasutamise loa saamist, juhul kui ümbrikuid ei tellita Omniva kaudu. 

 

 

 

 

 

http://www.omniva.ee/
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5. LISA 1. PT POSTIMAKSU TÄHISE KASUTAMISE LOA TELLIMISE TAOTLUS 

Käesolevaga taotlen luba kasutada riigisiseselt ja rahvusvaheliselt kehtivat postimaksu tähist  

POSTIMAKS TASUTUD / TAXE PERÇUE alates kuupäevast……………………………………… 

 

TAOTLEJA ANDMED 

Ettevõtte nimi:  

Ettevõtte aadress:  

Kontaktisik ja telefon:  

 

MAKSJA  (täita ainult juhul, kui maksja erineb taotlejast) 

Maksja nimi:  

Maksja aadress:  

 

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

☐  ümbrikule 

☐  postkaardile 

☐  aadresskaardile 

Soovin ümbrikute trüki pakkumist: 

☐  ei 

☐  jah: 

Formaat Mõõdud Akna mõõt 
Must-valge trükk  

kogus 

Värviline trükk (logoga) 

kogus 

C6  114 x 162 mm    

C65  114 x 229 mm     

C65 aknaga  114 x 229 mm  35 x 95 mm   

C5  162 x 229 mm    

C5 aknaga 162 x 229 mm 35 x 95 mm   

C4  229 x 324 mm    

C4 aknaga 229 x 324 mm 35 x 95 mm   
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6. LISA 2. PT POSTIMAKSU TÄHISEGA ÜMBRIKE TELLIMUSVORM 

ÜMBRIKE TELLIMUS 

 

Ümbrike tellimuse aluseks on käesolev tellimus-garantiikiri, mis tuleb esitada Omnivale. 

TELLIJA ANDMED: 

Ettevõtte nimi:  

Ettevõtte aadress:  

Postimaksu tähise nr:  

Kontaktisik:  

Telefon/e-post:  

Lisainfo: 

 

 

 

Märkige ümbrike formaat ja kogus:   

Formaat Mõõdud Akna mõõt 
Must-valge trükk  

kogus 

Värviline trükk (logoga) 

kogus 

C6  114 x 162 mm    

C65  114 x 229 mm     

C65 aknaga  114 x 229 mm  35 x 95 mm   

C5  162 x 229 mm    

C5 aknaga 162 x 229 mm 35 x 95 mm   

C4  229 x 324 mm    

C4 aknaga 229 x 324 mm 35 x 95 mm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


