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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Nimekasti teenuse tüüptingimused sätestavad ASi Eesti Post (edaspidi Omniva) poolt nimekasti teenuse 
osutamise korra ning reguleerivad Omniva ja nimekasti teenuse kasutaja vastastikuseid õigusi ja kohustusi 
nimekasti teenuse kasutamisel. 

1.2 Peale tüüptingimuste reguleerivad pooltevahelisi suhteid Eesti Vabariigi õigusnormid, Omniva teenuste 
lepingute üldtingimused (edaspidi Üldtingimused; ei kohaldu eraklientidele), Omniva kliendiandmete töötlemise 
põhimõtted ning teenuste hinnakiri. 

1.3 Kui mõni tüüptingimuste säte osutub õigusaktide muutumisel täielikult või osaliselt kehtetuks, jäävad 
tüüptingimused muus osas kehtivateks. 

1.4 Nimekasti teenust (edaspidi Teenus) osutatakse vastava lepingu (edaspidi Leping) sõlminud füüsilisele või 
juriidilisele isikule (edaspidi mõlemad nimetatud ka kui Klient). Lepingu sõlmimiseks tuleb füüsilisel isikul 
pöörduda postkontorisse ning juriidilisel isikul kliendihalduri poole. Juriidilise isikuga Lepingu sõlmimise 
eelduseks on juriidilise isiku ja Omniva vahel sõlmitud Üldtingimused. Omniva kontaktid on leitavad Omniva 
kodulehelt omniva.ee.  

1.5 Ühel erakliendil on enda nimel võimalik üürida 1 (üks) nimekast, millele on suunatud ühele aadressile saabuvad 
postisaadetised. 

1.6 Ärikliendil on võimalik üürida 1 (üks) nimekast kuni 3 (kolmele) erineva nimega ettevõttele tingimusel, et kõikidel 
ettevõtetel on vähemalt üks juhatuse liige sama füüsiline isik, kes allkirjastab Lepingu. 

1.7 Ärikliendid saavad Omnivaga sõlmida tähtajatu Lepingu ning tasumine toimub kuutasupõhise arvestuse alusel. 

1.8 Erakliendid saavad Omnivaga sõlmida ettemaksu alusel tähtajalised lepingud. Tähtajalise lepingu saab sõlmida 
minimaalselt 1 (üheks) kuuks ja maksimaalselt kuni 12 (kaheteistkümneks) kuuks. 

1.9 Omniva teavitab Eraklienti Lepingu tähtaja saabumisest 30 päeva ette. Kui eraklient soovib pärast Lepingu 
tähtaja saabumist Teenust edasi tarbida, teeb ta vähemalt 10 päeva enne Lepingu lõppemist uue ettemaksu, 
mille alusel pikeneb Leping automaatselt ettemaksuga kaetud perioodiks.  

1.10 Kliendil on õigus kasutada Lepingu kehtivuse perioodil Lepingus nimetatud nimekasti. 

1.11 Kui Klient soovib kasutada mitut erinevate numbritega nimekasti, märgitakse nimekastide numbrid ühte 
Lepingusse ning võetakse tasu iga nimekasti eest. 

2. MÕISTED 

Edastamine – protsess, mis hõlmab postisaadetiste kogumist, sorteerimist, vedu ja saajale kättetoimetamist. 

Eraklient – füüsiline isik, kes ei ole Omnivaga sõlminud Üldtingimuste lepingut. 

Hoiuaeg – saadetise postkontoris või pakiautomaadis hoidmise aeg kalendripäevades. 

Kirisaadetis – Omnivale edastamiseks füüsiliselt üle antud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed 

kaaluga kuni 2 kg.  

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted – dokument, mis reguleerib kliendiandmete töötlemise põhialuseid ja 

tingimusi Omnivas. 

Klient – nimekasti teenust kasutav era- või äriklient. 

Kättetoimetamine – saadetise toimetamine Saajale vastavalt Saatja tahtele ning edastamiseks valitud teenuse 

tingimustele. 

Nimekast – Omniva poolt lepingu alusel üüritav postkast, kuhu nimekasti üürinud füüsiline või juriidiline isik saab 

suunata temale adresseeritud saadetised ja postisaadetiste saabumise teated nimekasti numbri alusel. 

Nimekasti kasutamise leping (edaspidi Leping) – Omniva ja kliendi vahel sõlmitav kahepoolne kokkulepe nimekasti 

teenuse kasutamiseks. 

Postkontor – tegevuskoht, kus on tagatud kõigi universaalse postiteenuse tegevusloaga hõlmatud postiteenuste 

osutamine. Postkontoriks loetakse Omniva postkontorid ja Omniva partnerite poolt opereeritavad postipunktid. 

Postipakk (edaspidi ka standardpakk) – Omnivale edastamiseks üle antud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud 

kuni 20 kg kaaluv ese või esemed. 

Postisaadetis – kirisaadetis ja postipakk. 

Postisaadetise saabumise teade (edaspidi: saadetise saabumise teade) – saajale edastatav teade saadetise 

saabumise ja selle väljastamise koha kohta. Saadetise saabumise teade edastatakse saajale postkasti kaudu 
paberkandjal või elektrooniliselt SMS-i ja/või e-kirja teel. 

Tööpäevad – tüüptingimuste kohaselt kõik nädalapäevad, välja arvatud laupäev ja pühapäev ning riiklikud pühad. 

http://www.omniva.ee/
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Äriklient – juriidiline isik, kes on Omnivaga sõlminud Üldtingimuste lepingu. 

Üldtingimused – AS Eesti Post teenuste lepingute üldtingimused, mis sõlmitakse ärikliendiga ja mis kehtestavad 

Omniva ja ärikliendi vaheliste suhete põhialused ja üldised tingimused poolte vahel sõlmitud lepingute täitmisel. 
Üldtingimused kehtivad kõigile Omniva ja ärikliendi vahel sõlmitud Omniva lepingutele. 

3. NIMEKASTI TEENUSE TÜÜPTINGIMUSED 

3.1 Omniva toimetab igal tööpäeval nimekasti adresseeritud kirisaadetised, postiasutusse hoiule jäävate 
postisaadetise saabumise teated, ajakirjandusväljaanded, aadressiga reklaammaterjali ning muud saadetised, 
mida on võimalik Kliendile nimekasti edastada ning mille väljastamiseks ei ole vaja Kliendi allkirja. Nimekasti 
kaudu toimetatakse Kliendile üksnes saadetised, mis on nimekasti aadressile ja Lepingus märgitud isikule 
adresseeritud ning mille kättetoimetamise teenust osutab Omniva. 

3.2 Kui saadetis ei ole adresseeritud nimekasti numbrile, siis väljastatakse see saadetisel oleval aadressil (v.a juhul 
kui Klient on esitanud korralduse kõikide oma nimele saabuvate postisaadetiste ümbersuunamiseks nimekasti 
numbrile). Vastavalt universaalse postiteenuse tüüptingimustele on saajal õigus teha korraldus seal ettenähtud 
tingimustel kõikide oma nimele saabuvate postisaadetiste ümbersuunamiseks teisele aadressile esitades 
vastava avalduse. Omnival on õigus võtta avalduse esitamise eest tasu. 

3.3 Ümbersuunamist nimekasti aadressilt teisele postiaadressile Omniva ei teosta. 

3.4 Nimekasti numbrile adresseeritud saadetisele peab olema märgitud: 

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

 märkus „Nimekast“ ja nimekasti number; 

 postkontori nimi, kus nimekast asub; 

 postkontori sihtnumber; 

 linn või maakond. 

3.5 Klient kohustub nimekasti kasutamisel: 

 Tagama regulaarse nimekasti tühjendamise ja hoidma nimekasti sellises seisukorras, et Omnival on 
võimalik edastada nimekasti Kliendile saabuvad saadetised. Kui nimekasti tühjendamata jätmise tagajärjel 
ei ole Omnival võimalik Kliendile saadetisi edastada, säilitab Omniva neid postkontoris alates tühjendamata 
jätmise avastamise hetkest  15 (viisteist) kalendripäeva ning väljastab need Kliendile viimase nõudmisel. 
Kui Klient ei tule nimetatud aja jooksul saadetistele järele, tagastab Omniva saadetised saatjale, v.a 
ajakirjandusväljaanded ja aadressiga reklaammaterjali, mille Omniva hävitab. Omniva ei vastuta Kliendile 
tekkinud kahju eest, mis on seotud asjaoluga, et Klient ei tühjendanud õigeaegselt nimekasti ega tulnud 
saadetistele õigeaegselt järele. 

 Teatama Omnivale üüritud nimekasti võtme kadumisest või valdusest väljumisest kirjalikult hiljemalt 
esimesel tööpäeval pärast eelmainitud olukorra tekkimist või selle avastamist. Omniva ei vastuta 
kolmandate isikute poolt nimekasti kasutamise tõttu Kliendile tekkinud kahju eest, kui kahju tekkimine on 
toimunud enne nimetatud kirjaliku teate saamist. 

 Tagastama Omnivale nimekasti võtme 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates Lepingu lõppemisest. 
Vastasel juhul tasub Klient täiendavat tasu nimekasti luku vahetamise eest vastavalt Omniva kehtivale 
hinnakirjale, mis on kättesaadav Omniva kodulehel omniva.ee. 

 Kasutama nimekasti heaperemehelikult, seda rikkumata ja lõhkumata. 

 Teatama Omnivale nimekasti rüüstamisest, rikkumisest või lõhkumisest viivitamatult. 

3.6 Nimekasti võtme Kliendi valdusest väljumisel või kadumisel asendab Omniva Kliendi kirjaliku avalduse alusel 
võtme uue võtmega või paigaldab uue luku. Uue võtme või luku vahetamise eest tasub Klient täiendavat tasu 
vastavalt Omniva kehtivale hinnakirjale, mis on kättesaadav Omniva kodulehel omniva.ee.  Uue võtme või luku 
vahetuse ajaks hoiustab Omniva saadetised postiasutuses. 

3.7 Omniva kohustub hoidma korras nimekasti ümbruse ning seisma hea selle eest, et kolmandad isikud ei lõhuks 
nimekasti. 

4. NIMEKASTI TEENUSE EEST TASUMINE JA TEENUSE LÕPETAMINE 

4.1 Eraklient saab Teenuse eest tasuda sularahas või pangakaardiga ainult postkontoris, kus nimekast asub.  

4.2 Äriklient tasub Teenuse eest Omniva poolt esitatud arve alusel.  

4.3 Erakliendiga sõlmitud Leping lõpeb tähtaja saabumisel. Kui Eraklient on tasunud enne Lepingu tähtaja 
saabumist uue ettemaksu, lõpeb Leping ettemaksuga kaetud perioodi lõpus. Tähtajalise Lepingu saab lõpetada 
üksnes Lepingu olulise rikkumise tõttu (võlaõigusseaduse § 116 lg 2), millisel juhul esitab Lepingut ülesütlev 
pool kirjalikult teisele poolele Lepingu ülesütlemise avalduse, kirjeldades avalduses ka ülesütlemise põhjust.  

http://www.omniva.ee/
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Kui Omniva on Lepingu üles öelnud põhjusel, et Klient on Lepingut oluliselt rikkunud, siis ettemaksu Kliendile ei 
tagastata. 

4.4 Äriklient peab teavitama Lepingu lõpetamise soovist Omnivat kirjalikult, esitades Lepingu lõpetamise avalduse 
Omnivale vähemalt 30 päeva enne Lepingu lõppemise kuupäeva.  

4.5 Omnival on õigus ühepoolselt hinnakirja muuta, teatades sellest Kliendile vähemalt 30 (kolmkümmend) 
kalenrdipäeva ette. Muudatustest teavitab Omniva Klienti Omniva kodulehe omniva.ee vahendusel. 

4.6 Lepingu lõppemine või ülesütlemine tähendab vastava nimekasti luku vahetamist ning vajadusel nimekasti 
teisele kliendile välja üürimist. Nimekastis olevad saadetised tagastab Omniva saadetisel märgitud aadressile, 
v.a ajakirjandusväljaanded ja aadressiga reklaammaterjali, mille Omniva hävitab. 

4.7 Klient saab tellida pärast Lepingu lõppemist ümberadresseerimise teenuse kuni 6 kalendrikuuks Kliendi poolt 
antud aadressile. Omniva perioodi ei pikenda. Ümberadresseerimise teenuse eest tasub Klient täiendavat tasu 
vastavalt Omniva kehtivale hinnakirjale, mis on kättesaadav Omniva  kodulehel omniva.ee. 

4.8 Kui Omniva muudab nimekasti kasutamise hinda Kliendi poolt nimekasti kasutamise eest ette makstud perioodi 
jooksul, ei kohalda Omniva uut hinnakirja Kliendile enne tema poolt ette makstud perioodi lõppemist. 

4.9 Kui Klient ei nõustu uue hinnakirjaga või tingimustega, on tal õigus nimekasti kasutamise Leping enne 
muudatuste jõustumist üles öelda, esitades Omnivale ülesütlemiseks kirjaliku avalduse ning täites eelnevalt kõik 
tulenevad kohustused. 

4.10 Kui Klient enne hinnakirja ja/või tingimuste muudatuste jõustumist nimekasti kasutamist üles ei ütle, loeb 
Omniva Kliendi hinnakirja ja/või tingimuste muudatusega nõustunuks ning kohaldab Kliendile uut hinnakirja 
ja/või tingimusi. 

4.11 Teenuse kasutaja võib esitada kirjaliku kaebuse või avalduse Omnivale kirja või e-posti teel. Vastavad 
kontaktandmed on kättesaadavad postiasutustes ja Omniva kodulehel omniva.ee. 

4.12 Avaldusele või kaebusele vastatakse hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates avalduse esitamise 
kuupäevast. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik ammendavat vastust anda, teatatakse sellest avaldajale 
kirjalikult ja vastatakse lõplikult 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul. 

4.13 Teenuse kasutamisest tulenevad vaidlused ja erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktides ette nähtud korras Harju Maakohtus. 
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