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1. ÜLDSÄTTED 

Käesolevad EMS (Express Mail Service) tüüptingimused koosnevad EMS rahvusvahelise kiirpostiteenuse (edaspidi EMS teenus) 
edastamise üld- ja teenusetingimustest (edaspidi tüüptingimused), milles sätestatakse AS Eesti Posti (edaspidi Post) poolt EMS 
teenuse osutamise kord. 

Käesolevad tüüptingimused reguleerivad Posti ja EMS teenuse kasutaja vastastikuseid  õigusi ja kohustusi EMS teenuse kasutamisel. 

Tüüptingimused on kehtestatud lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest ja Ülemaailmse Postiliidu EMS Kooperatiivi mitmepoolsest 
standardlepingust ja Ülemaailmsest postikonventsioonist. 

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

Kõik EMS saadetiste edastamisega seotud teenuste hinnakirjad on kättesaadavad postkontorites ja Posti veebilehel omniva.ee. 

EMS teenusele kohalduvad AS-i Eesti Post universaalse postiteenuse tüüptingimused käesolevates tüüptingimustes viidatud osas, 
võttes arvesse, et käesolevates tüüptingimustes sätestatud EMS teenuse eritingimused on ülimuslikud. 

2. MÕISTED 

Aadresskaart on saadetisele kinnitatud dokument millele on kantud edastamiseks vajalikud ja saadetist iseloomustavad andmed. 

Edastamine on protsess, mis hõlmab EMS saadetiste kogumist, sorteerimist, vedu, tollitoiminguid ja Saajale kättetoimetamist. 

EMS (Express Mail Service) on kõige kiirem rahvusvaheline kiirpostiteenus, mille raames edastatud saadetisi 
postiadministratsioonid töötlevad ja edastavad kiiremal võimaliku viisil muude postisaadetiste ees. 

EMS saadetis on rahvusvaheline dokumendi- või pakisaadetis, mis: 

 edastatakse esimesel võimalusel Eestist sihtriiki; 

 väljastatakse sihtriigis Saajale või tema esindajale allkirja vastu; 

 edastatakse Saajale kulleriga kiirel ja usaldusväärsel viisil. 

Nimekast on Posti poolt lepingu alusel üüritav Posti ruumides paiknev postkast, kuhu nimekasti üürinud füüsiline või juriidiline isik 
saab suunata temale adresseeritud saadetise teated nimekasti numbri alusel. 

Pakiautomaat (edaspidi ka: automaat) on fikseeritud asukohaga seade, mis võimaldab saadetisi Saatjalt vastu võtta ning 
väljastada Saajale. 

Postkast Saaja valduses olev vahend saadetiste ja saadetiste saabumise teadete kättetoimetamiseks. 

Postkontor püsiv tegevuskoht kus on tagatud kõigi universaalse postiteenuse tegevusloaga hõlmatud postiteenuste ning kuller-, 
pakiautomaadi- ja transporditeenuste ning nende lisateenuste osutamine kindlaksmääratud teeninduspiirkonnas. 

Saabumise teade Saadetise saabumise teade - on olenevalt saadetisel kajastatud Saaja andmetest, elektrooniliselt või postkasti 
kaudu Saajale edastatav teade saabunud postisaadetise liigi, selle väljastamise koha ja hoiuaja kohta. 

Postisaladus on saadetise sisu ja konkreetse isiku postikäivet puudutav informatsioon. 

Postitöötaja (sh Kuller) on Posti töötaja või Posti nimel postiteenuseid osutav või ülesandeid täitev isik. 

Saaja on isik, kellele tuleb saadetis Saatja tahte kohaselt kätte toimetada. 

Saatja on isik kes vastutab saadetise sisu eest ning kelle tahtel ja nimel on saadetis Postile Saajale edastamiseks üle antud. 

SDR on Rahvusvahelise valuutafondi IMF (International Monetary Fund) arveldusühik. 

Sorteerimiskeskus on Posti struktuuriüksus, kus toimub postisaadetiste sorteerimine ja jaotamine postkontorite lõikes. 
Sorteerimiskeskus asub aadressil Pallasti 28, Tallinn 10001. 

3. EMS TEENUSE TASU 

3.1 EMS teenuse eest tasutakse Posti poolt kehtestatud hinnakirja alusel. Tasude kehtestamise ja muutmise õigus on Posti 
juhatusel. EMS teenuse hinnakiri on kättesaadav Posti veebilehel omniva.ee ja kõigis postkontorites. 

3.2 EMS teenuse tasude muutumisest teavitab Post avalikkust Posti veebilehe kaudu vähemalt kolmkümmend (30) 
kalendripäeva enne tasu muudatuse jõustumist. 

3.3 EMS teenuse eest võib EMS teenuse kasutaja tasuda sularahaga või sularahata arvelduse teel, sh ka kaardimaksega 
sõltuvalt Posti tehnilistest võimalustest. 

http://www.omniva.ee/
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3.4 EMS saadetise Saatja tasub EMS teenuse eest saadetise üleandmisel välja arvatud juhul kui Posti ja postiteenuse kasutaja 
vahelise lepinguga ei ole kokkulepitud teisiti. 

4. EMS SAADETISE SISU 

4.1 EMS saadetises on keelatud saata: 

 relvi ja nende osi; 

 laskemoona ja nende osi; 

 sündsusetuid või kõlblusvastase sisuga esemeid ja trükiseid, mis on pornograafilise või erootilise sisuga materjalid ning 
kujutavad endas lapspornot, zoofiiliat, nekrofiiliat või vägivalda ; 

 Balloone sh pisar- ja närvigaasi balloone; 

 lõhkevaid ja kergesti süttivaid ja ohtlikke aineid; 

 mürgiseid ja radioaktiivseid aineid; 

 bioloogilisi nakkusohtlikke aineid; 

 narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid; 

 täisverd ja verekomponente; 

 happeid; 

 kiiresti riknevaid toiduaineid; 

 elusloomi, -linde, -kalu, -putukaid; 

 mürgiseid taimi; 

 esemeid, mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad ohustada postisaadetise Saajat, postitöötajaid, määrida või 
rikkuda teisi postisaadetisi, postivahendeid või kolmandate isikute vara; 

 raha jt väärtartikleid sh münte, esitajaväärtpabereid, reisitšekke, töödeldud või töötlemata plaatinat, kulda või hõbedat, 
väärtkive, juveele või teisi väärtartikleid; 

 esemeid ja aineid, mille sissevedu on keelatud või piiratud edastamise sihtriigi õigusaktidega; 

 esemeid ja aineid, mille sisse- või väljaveo keeld või ringluse piirang on sätestatud teistes õigusaktides. 

4.2 EMS saadetis ei tohi sisaldada Eestist saatmiseks ja sihtriigis edastamiseks keelatud esemeid. Sihtriigis keelatud esemete 
kohta saab täpsemat infot postkontorist või Posti Klienditeeninduskeskusest e-kirja teel info@omniva.ee või telefonil 661 
6616. 

4.3 EMS saadetise vastuvõtmisel on postitöötajal õigus nõuda Saatjalt selle avamist veendumaks, et see ei sisalda posti teel 
saatmiseks keelatud, sh eritingimustel saadetavaid ja/või ohtlikke aineid või esemeid. Saatja keeldumise korral saadetise 
avamisest, saadetist edastamiseks vastu ei võeta. 

4.4 Eesti Vabariigi õigusaktidega võib nii riigisiseses kui ka rahvusvahelises postivahetuses kehtestada vajaduse korral ajutised 
keelud ja piirangud erinevate ainete ja esemete saatmisele saadetistes. Ajutiste piirangute kehtestamisel informeerib Post 
postiteenuse kasutajaid ja välisriikide postiadministratsioone piirangute iseloomust ja kehtivusajast. 

4.5 Saatja kohustus on veenduda, et saadetise sisuks olevad ained või esemed ei ole sihtriigi poolt vastuvõtmiseks keelatud. 

5. PAKENDAMISE TINGIMUSED 

5.1 Saadetise pakendi valib Saatja. Juhend pakendamise kohta on leitav veebilehelt omniva.ee pealkirjaga „Pakendamise ja 
märgistamise juhend“. 

5.2 EMS dokumendisaadetise saatmiseks kasutatakse kas spetsiaalset kartongist EMS logo kandvat ümbrikku või muud 
kirisaadetise edastamiseks mõeldud pakendit. 

6. ADRESSEERIMISE TINGIMUSED 

6.1 EMS saadetise vastuvõtmisel kleebitakse selle aadressküljele Saatja poolt täidetud spetsiaalne, mitmeosaline, triipkoodi ja 
EMS logoga aadresskaart. Saatja täidab EMS pakile sisu väärtusest ja sihtkohariigist (väljapoole Euroopa Liidu 
majandusterritooriumi edastamisel) sõltuvalt ka EMS logoga aadresskaardil oleva tollideklaratsiooni osa. 

6.2 EMS saadetise aadresskaardile on kättetoimetamise kiirendamiseks kohustuslik märkida Saaja ja Saatja telefoninumber. 

mailto:info@omniva.ee
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6.3 Saadetised peavad kandma selgelt ja arusaadavalt kirjutatud või trükitud Saaja nime ja aadressi ning Saatja nime ja 
aadressi. Juhul, kui Saaja nimi ja aadress ei ole loetav, on Postil õigus jätta saadetis edastamata kättetoimetamise 
võimatuse tõttu. 

6.4 Aadress kirjutatakse ladina tähtede ja araabia numbritega. Kui sihtriigis on kasutusel teised tähed ja numbrid, on soovitav 
aadress kirjutada ka nende tähtede ja numbritega. EMS saadetisele kirjutatakse sihtriigi nimetus inglise või prantsuse 
keeles. 

6.5 Aadressis ei ole lubatud kasutada lühendatud nimetusi, tinglikke tähti, numbreid või märke, mis ei ole üldtuntud ja 
tekitavad raskusi saadetise väljastamisel adressaadile, aadressi sõrendamisi ning parandusi ja mahakriipsutusi. 

6.6 Kui EMS saadetise pakendile ei saa kirjutada aadressi või kleepida aadresslipikut, võib aadresslipiku tugevale alusele 
kleebituna siduda saadetise külge. Pakkimata, ühest terviklikust esemest koosneva postisaadetise puhul võib 
aadressandmed kanda otse esemele. 

6.7 EMS saadetisele märgitakse üks Saatja aadress. 

6.8 Saaja ja Saatja aadressandmed kantakse postisaadetisele järgmiselt: 

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

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

 küla ja valla nimi; 

 sihtnumber (kirjutatakse eelviimasele reale enne linna või maakonna nimetust); 

 linn või maakond; 

 riik. 

6.9 EMS saadetise võib adresseerida postkontorisse nõudmiseni. Nõudmiseni adresseeritud saadetisel peab olema märgitud: 

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

 märkus "Nõudmiseni"; 

 sihtkoha postkontori nimetus; 

 sihtnumber, linn või maakond; 

 riik. 

6.10 EMS saadetise adresseerimisel nõudmiseni teeb Saatja aadressis vastava märkuse „POSTE RESTANTE”. 

6.11 EMS saadetiste ebaõnnestunud väljastuskatse korral võib EMS saadetise saabumise teate adresseerida nimekasti numbrile. 
Nimekasti numbrile adresseeritud saadetisel peab olema märgitud: 

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

 nimekasti number; 

 sihtkoha postkontori nimetus; 

 sihtnumber, linn või maakond; 

 riik. 

6.12 EMS dokumendisaadetise adresseerimisel nimekasti numbrile teeb Saatja aadressis vastava märkus „CASE POSTALE” või 
„P.O.box”. 

6.13 EMS saadetise esiküljele ei või kleepida postimaksevahenditega sarnanevaid lipikuid, kleebiseid või asetada 
templijäljendeid, mida võiks pidada frankeerimisjäljendiks. 

7. KULLERI VÄLJAKUTSE VASTUVÕTMISE TINGIMUSED SAATJA ELU- VÕI ASUKOHAST 

7.1 EMS saadetisi võetakse saatmiseks vastu kõikidesse sihtriikidesse, kelle postiadministratsioonide või postiteenuse 
osutajatega on Post sõlminud EMS teenuse osutamise kokkulepe. Sihtriikide loetelu on kättesaadav Posti veebilehel 
omniva.ee. 

7.2 EMS saadetisi võetakse üldjuhul vastu postkontorites või Saatjaga kokkuleppel Saatja asukohas. 

7.3 Kulleriga võetakse saadetisi edastamiseks vastu tööpäevadel ja postkontorites kõigil lahtiolekupäevadel. 

7.4 Kulleri väljakutse tellimus edastatakse Postile telefoni teel või elektroonselt. Kulleri väljakutse tellimus peab sisaldama 
järgmisi andmeid: 

file:///C:/Users/raido.reinsalu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9E43KTJ/www.omniva.ee
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 teenuse liik; 

 Saatja nimi; 

 aadress; 

 kontakttelefon; 

 saadetiste liik, kogus, mõõtmed, kaal; 

 makseviis. 

7.5 EMS saadetise vastuvõtmisel peab saadetis olema varustatud nõuetekohaselt täidetud EMS aadresskaardiga, 
aadresskaardil olevad andmed võimaldavad EMS saadetise edastamisteekonna jälgimist ja saabumise kuupäeva 
tuvastamist. 

7.6 Postitöötaja kontrollib EMS saadetise vastuvõtmisel adresseerimise nõuete täitmist saatedokumentidel. 

7.7 Postil on õigus määratleda igas postkontoris korraga edastamiseks vastuvõetavate EMS saadetiste hulk. 

7.8 Kui klient soovib saata üheaegselt üle 50 EMS saadetise, tuleb saadetiste vastuvõtmine eelnevalt lähtekoha postkontoriga 
kokku leppida. Postil on õigus EMS saadetiste vastuvõtmisest keelduda, kui on ette näha, et saadetisi ei suudeta edastada 
tüüptingimustele vastavalt. 

7.9 EMS saadetised võetakse vastu nõuetekohaselt täidetud aadresskaardiga. Aadresskaart koosneb viiest (5) eksemplarist, 
igale eksemplarile on trükitud peale kellele antud eksemplar on mõeldud: 

 eksemplar (A l`Administration de destination) jääb saadetise külge, Saajale; 

 eksemplar (preuve de distribution), jääb sihtriigi postiautusele saadetise väljastamiseks; 

 eksemplar jääb vahetuskontorile; 

 eksemplar jääb EMS-teenistusele; 

 eksemplar jääb Saatjale (pöördel on juhised Saatjale). 

7.10 Postile üleantud EMS saadetised kaalutakse postitöötaja poolt üle veendumaks aadresskaardil märgitud kaalu õigsuses. Kui 
Saatja poolt esitatud kaal on väiksem tegelikust kaalust, siis on Postil õigus esitada Saatjale arve vastavalt saadetise 
tegelikule kaalule tasumata osa ulatuses. Kui EMS saadetise kaal ületab lubatud maksimaalset kaalu, on Postil õigus 
keelduda selle saadetise edastamisest. 

8. EMS SAADETISE KÄTTETOIMETAMINE 

8.1 EMS saadetise kättetoimetamine sihtriigis toimub vastavalt sihtriigi EMS teenusele kehtestatud tähtaegadele. Täiendav info 
asub Posti veebilehel omniva.ee ja postkontorites. 

8.2 Saajale ettehelistamine on riigiti erinev. Eestis teavitatakse füüsilisest isikust Saajat telefoninumbri olemasolul EMS 
saadetise saabumisest SMSi, e-kirja või  telefoni teel ette. Juriidilisest isikust Saajat teavitatakse telefoninumbri olemasolul 
SMSi, e-kirja või telefoni teel ette juhul, kui saadetisele on arvestatud impordimaksud. 

8.3 Välisriigist saabunud EMS saadetis toimetatakse Eestis kätte saadetisele märgitud aadressil. Kättetoimetamiseks tehakse 
üks väljastuskatse. Väljastuskatse ebaõnnestumisel suunatakse saadetis postkontorisse ning Saajale jäetakse postkasti 
(nimekasti) EMS saadetise saabumise teade, teavitatakse teda SMS-i või e-posti teel. 

8.4 Kui Saaja soovib tellida uut kättetoimetamist, siis toimetatakse EMS saadetis lisatasu eest uue väljastuskatsega kätte. 

8.5 Väljastuskatse ebaõnnestumisel, märgitakse aadresskaardile väljastuskatse kellaaeg ja Saajale jäetakse kirjalik teade. 
Teatele märgitakse väljastatava postkontori nimetus, aadress, lahtiolekuaeg, telefoninumber ja hoiutähtaeg. Kui pärast 
teate kättesaamist soovib Saaja saadetise kättetoimetamist, võetakse teenustasu teistkordse kättetoimetamise hinnakirja 
järgi. 

8.6 Füüsilisele isikule adresseeritud EMS saadetis loetakse kättetoimetatuks, kui see on üle antud Saajale, tema seaduslikule 
või volitatud esindajale allkirja vastu. 

8.7 Juriidilisele isikule adresseeritud EMS saadetis loetakse kättetoimetatuks, kui see on üle antud Saaja seaduslikule 
esindajale või seadusliku esindaja poolt selleks kirjalikult volitatud isikule. Juriidilisele isikule adresseeritud EMS saadetis 
väljastatakse eelnevalt kokkulepitud korras posti vastuvõtmiseks volitatud isikule kirjaliku volikirja ettenäitamisel hoone 
esimesel korrusel asuva valvelaua või kantselei kaudu, valvelaua või kantselei puudumisel juriidilise isiku äriruumis viibivale 
töötajale või muu lepingu alusel talle püsivalt teenuseid osutavale isikule. 

8.8 Juriidilise isiku aadressile saabunud füüsilisele isikule adresseeritud EMS saadetis väljastatakse juriidilise isiku esindajale 
juhul kui EMS saadetist ei õnnestu väljastada füüsilisest isikust Saajale. Füüsilisele isikule väljastatakse antud saadetis 
juriidilise isiku poolt. 

http://www.omniva.ee/


AS Eesti Post  EMS TEENUSE  tüüptingimused 

6 

8.9 EMS saadetise kättetoimetamisel peab saadetist vastu võttev isik esitama isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi. 

 

8.10 EMS saadetise vastuvõtnud isik kinnitab kättetoimetamist ja märgib aadresskaardile: 

 ees- ja perekonnanime; 

 allkirja; 

 kättetoimetamise kuupäeva ja kellaaja. 

8.11 Vigastatud pakendiga või kaaluvahega EMS saadetis väljastatakse eelnevalt postitöötaja poolt koostatud aktiga. Vigastatud 
pakendiga või kaaluvahega EMS saadetise avab Saaja kulleri juuresolekul. Saaja otsustab saadetise vastuvõtmise, sellest 
loobumise, Saatjale tagastamise või Postile reklamatsiooni esitamise. 

8.12 Saajal ei ole õigust enne allkirjaga saadetise vastuvõtmise kinnitamist EMS saadetist avada välja arvatud, juhul kui EMS 
saadetisega on kaasas postkontori poolt koostatud vastav akt saadetise kahjustumise või kaaluvahe kohta. 

8.13 Pühadel või puhkepäeval saabunud EMS saadetised toimetatakse Saajale kätte esimesel tööpäeval. 

8.14 Tollikontrollialune postisaadetis, millele on Posti poolt täidetud impordi tollideklaratsioon, väljastatakse Saajale pärast tema 
poolset tollideklaratsiooni eksemplaride kontrollimist, allkirjastamist ning impordimaksude ja Posti teenustasu tasumist. 

8.15 Post annab Saajale tollideklaratsiooni ühe eksemplari koos saatedokumentidega ja Posti kviitungiga tasude vastuvõtmise 
kohta. 

8.16 Kui Saaja ei soovi vastu võtta Posti poolt koostatud tollideklaratsiooni, annab postitöötaja isikule kaasa EMS saadetise 
saabumise teate ja saatedokumendid, mille alusel saab isik ise tolliasutuses koostada tolli- või reisija deklaratsiooni ja 
maksta impordimaksud. 

9. DOKUMENDID, MILLE ALUSEL EMS SAADETIS VÄLJASTATAKSE 

9.1 EMS saadetis väljastatakse ühe alljärgneva kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel. 

9.2 Eelkõige: 

 Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID–kaart); 

 Eesti Vabariigi kodaniku pass; 

 Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku, Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigi kodaniku või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku 
isikutunnistus; 

 välismaalase pass. 

9.3 Nende puudumisel ka: 

 diplomaatiline pass; 

 ajutine reisidokument; 

 välisriigi reisidokument (välisriigis välja antud pass); 

 pagulase reisidokument (dokument välismaalasele, kellele on antud varjupaik Eestis); 

 meremehe teenistusraamat; 

 meresõidutunnistus; 

 mootorsõidukite juhiload, juhul kui ülalnimetatud dokumentidesse on kantud kasutaja nimi, foto või näokujutis, allkiri või 
allkirjakujutis ja sünniaeg või isikukood. 

9.4 Dokument on kehtiv, kui ta vastab järgmistele nõuetele: 

 dokument on välja antud ja andmed on dokumenti kantud õiguspäraselt selleks pädeva asutuse poolt; 

 dokumendi kehtivusaeg ei ole lõppenud; 

 dokument on kasutamiskõlblik ja võimaldab tuvastada sellesse tehtud kandeid ja nende õigsust ning dokumendi kasutaja 
isikut; 

 dokument on terviklik ja ei ole rikutud. 
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9.5 Saadetised, mille Saajaks on alla 18-aastane isik, väljastatakse isikut tõendava dokumendi puudumisel seaduslikku 
esindusõigust omavale isikule (nt vanem või eestkostja) esindusõigust tõendava dokumendi (nt sünnitunnistus või 
kohtuotsus) alusel. 

9.6 Esindusõigust omavale isikule väljastatakse postisaadetis isikut tõendava dokumendi ja seaduslikku esindusõigust 
tõendava dokumendi (äriregistri A- või B-kaardi, kohtuotsuse või määruse või muu pädeva asutuse otsuse) või tehingust 
tulenevat esindusõigust tõendava dokumendi (volikiri) esitamisel. 

9.7 EMS saadetise võib väljastada Saaja poolt volitatud isikule, kellele Saaja on andnud volikirja postisaadetise vastuvõtmiseks. 
Volikiri peab olema lihtkirjalikus vormis, välja arvatud juhul, kui Eesti Vabariigi õigusaktidega või Saatja kirjaliku 
avaldusega on ette nähtud, et volikiri peab olema muus vormis (tõestatud notari, linnasekretäri, vallasekretäri või 
statsionaarse raviasutuse, kus Saaja on ravil, juhi poolt). 

9.8 Volikirja tekstis peab olema näidatud: 

 volikirja koostamise kuupäev; 

 volitaja nimetus (juriidilise isiku puhul) või ees- ja perekonnanimi (füüsilise isiku puhul), elukoht/asukoht ja 
isikukood/registrikood. Juriidilistel isikutel veel lisaks volikirja allkirjastanud seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi; 

 volitatava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht; 

 volikirja sisu - milliseid toiminguid volitatakse tegema; 

 volikirja kehtivuse tähtaeg kirjutatuna numbrite ja/või sõnadega; 

 volitaja allkiri (juriidilistel isikutel ka ametikoht); 

 seaduses sätestatud vormis tõestatud volikirja korral ka volikirja tõestaja kinnitus. 

9.9 Volikirja tekstis ei ole lubatud teha parandusi, välja arvatud notariaalse volikirja puhul notari enda poolt tehtud ja notari 
poolt allkirja ning pitsatiga kinnitatud parandused. 

9.10 Volikiri võib olla ühekordne, mitmekordne või üldasjaajamiseks antud volikiri. 

9.11 Ühekordne volikiri on antud konkreetse saadetise vastuvõtmiseks ning selles näidatakse lisaks punktis 9.9 nimetatud 
andmetele saadetise liik ja number, mille vastuvõtmiseks on volitus antud. 

9.12 Mitmekordsed volikirjad võimaldavad volikirjas näidatud perioodi jooksul kätte saada volitaja nimele saabunud 
postisaadetisi. Volitatud isik teeb sellisest volikirjast koopia, mille annab postisaadetise vastuvõtmisel hoiule postkontorisse. 
Volitatud isik peab esitama postisaadetise vastuvõtmisel igakordselt volikirja originaali. 

9.13 Üldasjaajamise volikirjad on antud volitaja poolt erinevate tehingute tegemiseks ning sellise volikirja alusel 
postisaadetise väljastamisel lähtutakse samadest põhimõtetest kui mitmekordse volikirja alusel postisaadetise 
väljastamisel. 

9.14 Volikirja tagasivõtmisest (ennetähtaegsest lõppemisest) peab Saaja (volitaja) teatama Postile (postkontor või 
klienditeeninduskeskus) kirjalikult. Kirjaliku teavituse puudumisel ei vastuta Post postisaadetise väljastamise õigsuse eest. 

9.15 EMS saadetise väljastamisel volikirja alusel märgitakse postisaadetise saabumise teatele või muule väljastamist tõendavale 
dokumendile lisaks Saaja esindaja andmetele ja tema isikut tõendava dokumendi andmetele järgmised andmed: sõna 
"volikirja alusel", volikirja number selle olemasolul ja väljaandmise kuupäev. 

9.16 Juriidilise isiku poolt oma esindajale postisaadetiste kättesaamiseks väljaantud volikirjale kirjutab alla juriidilise isiku 
seadusjärgne esindaja (juhatuse liige, prokurist, jne). Volitatud isik esitab isikut tõendava dokumendi ja volituse ning 
esindatava isiku registrikaardi andmete kehtiva (mitte vanem kui 15 päeva postisaadetise väljastamise päevast arvates) 
väljatrüki (B-kaardi), mis tõendab volikirjale allakirjutanud isiku allkirja- ja volitamisõigus. Avalik õiguslik juriidiline isik 
esitab muu dokumendi, mis tõendab volikirjale allakirjutanud isiku allkirja- ja volitamisõigust. 

9.17 Juriidilisele isikule adresseeritud postisaadetised võib väljastada ilma volituseta juriidilise isiku seadusjärgsele esindajale 
(juhatuse liikmele, prokuristile, likvideerijale, pankrotihaldurile) vastavalt kandele registris, kus vastav isik on registreeritud. 
Seadusjärgne esindaja peab esitama esindatava isiku registrikaardi andmete kehtiva (mitte vanem kui 15 päeva 
postisaadetise väljastamise päevast arvates) väljatrüki ja isikut tõendava dokumendi. Postisaadetise saabumise teatele 
märgitakse sel juhul juriidilise isiku nimetus, registrikood ning esindaja nimi ja postisaadetise väljastamisel esitatud isikut 
tõendava dokumendi number. 

9.18 Äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtjale väljastatakse postisaadetis isikut tõendava dokumendi esitamisel. 

9.19 Avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtivad väljastamisel juriidilisele isikule kehtestatud nõuded, välja arvatud kohustus 
esitada registrikaardi andmete kehtiv väljatrükk. 

9.20 Postisaadetist võib väljastada ka välisriikides välja antud ning vastava pädeva isiku või asutuse poolt tõestatud volikirja, 
mis on võrdsustatud Eesti Vabariigi notari tõestatud volikirjaga, alusel. Volitus peab olema tõlgitud eesti keelde koos tõlke 
notariaalse õigsuse kinnitusega või tõlgitud vandetõlgi poolt. Volitus peab olema kinnitatud apostliga või legaliseeritud, 
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välja arvatud, kui volitus on välja antud riigis, kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu (vastava infoga saab tutvuda 
www.kohus.ee). 

9.21 Post ei vastuta esindusõiguse kohta esitatud dokumentide ehtsuse, täielikkuse, kehtivuse ega tõlke õigsuse eest. 

9.22 Post ei ole kohustatud aktsepteerima volikirja, mille sisu ei ole üheselt arusaadav. 

9.23 EMS saadetisi väljastatakse ainult originaaldokumentide või nende notariaalselt või muu õigusaktidest tulenevalt selleks 
õigustatud isiku poolt tõestatud/kinnitatud ärakirja alusel. 

10. EMS SAADETISE HOIUTÄHTAJAD 

10.1 EMS saadetis hoiustatakse: 

 kui väljastuskatse ebaõnnestub; 

 Saaja kirjaliku avalduse alusel. 

10.2 EMS saadetis, välja arvatud nõudmiseni ja tollijärelvalve all olevaid saadetisi, hoitakse kättetoimetatavas postkontoris 
Saaja ootel 15 (viisteist) kalendripäeva nende postkontorisse saabumise kuupäevale järgnevast päevast (kaasa 
arvatud). 

10.3 Nõudmiseni adresseeritud saadetisi ja tollijärelevalvealuseid postisaadetisi hoitakse postkontoris Saaja ootel kuni 30 
kalendripäeva nende postkontorisse saabumise kuupäevast. 

10.4 Punktides 10.2 või 10.3 sätestatud tähtaja möödudes tagastatakse saadetis Saatjale. 

10.5 EMS saadetise hoiustamine on riigiti erinev. Eestis võib Saaja kirjalikul kokkuleppel Postiga pikendada EMS saadetiste 
hoiutähtaega kuni 2 (kahe) kuuni alates saadetise kättetoimetavasse postkontorisse saabumise kuupäevast. Saaja maksab 
Postile hoiutasu EMS pakkide hoidmise eest postkontoris. 

10.6 Saaja maksab hoiutasu saadetise hoiuaja pikendamisel alates EMS saadetise postkontorisse saabumise 16. päevast kuni 
saadetise väljastamiseni. 

10.7 Väljastamata jäänud EMS saadetis tagastatakse hoiutähtaja möödumisel Saatjale. Kui Saaja loobub mingil põhjusel 
saadetise vastuvõtmisest, siis tagastatakse saadetis koheselt Saatjale. 

11. KÄTTETOIMETAMISE VÕIMATUSE TÕTTU EDASTAMATA EMS SAADETISE 

KÄSITLEMINE 

11.1 EMS saadetis tagastatakse koheselt Saatjale, kui selle kättetoimetamine on võimatu. Kättetoimetamise võimatus on 
olukord, kus: 

 EMS saadetist ei ole võimalik Saajale edastada tema postiaadressi puudumise, selle ebatäpsuse, loetamatuse või muu 
sellesarnase põhjuse tõttu; 

 EMS saadetise Saaja ei tule Posti määratud aja jooksul EMS saadetisele postkontorisse järele või keeldub saadetist vastu 
võtmast; 

 EMS saadetise adressaat ei ela või ei asu saadetisele märgitud aadressil ning puuduvad andmed tema uue elu- või 
asukoha kohta. 

11.2 Kui Saajat ei õnnestu välja selgitada, tagastatakse kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata EMS saadetis Saatjale 
seda hoiustamata. 

12. EMS SAADETISTE KUULUVUS. SAATJA JA SAAJA ÕIGUSED 

12.1 Kuni Saajale väljastamiseni kuulub EMS saadetis Saatjale, välja arvatud juhul kui saadetis on vastavalt õigusaktidele 
konfiskeeritud. 

12.2 EMS saadetise Saajal on õigus keelduda oma nimele saabunud saadetise vastuvõtmisest seda avamata, tehes selle kohta 
vastava märkuse aadresskaardile, kinnitades seda oma allkirja ja kuupäevaga. Kui Saaja keeldub sellist märkust tegemast, 
teeb vastava märkuse postitöötaja, kinnitades seda oma allkirjaga ning postitöötaja tehtud märkus võrdsustatakse Saaja 
poolt EMS saadetise vastuvõtmisest keeldumisega. 

http://www.kohus.ee/
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13. EMS SAADETISE AVAMISE KORD 

13.1 Postil on õigus EMS saadetis avada: 

 kahjustatud saadetise sisu kaitsmiseks või selle seisundi fikseerimiseks; 

 saadetise kättetoimetamise võimatuse korral Saatja kindlakstegemiseks; 

 saadetise tollikontrolli võimaldamiseks; 

 saadetisest isikutele või asjadele lähtuva võimaliku füüsilise ohu tõrjumiseks. Antud juhul teavitab Post viivitamata 
päästeteenistust. 

13.2 Kui EMS saadetise edastamisel tekib kahtlus saadetise sisu allesolekus või väliste tunnuste järgi võib oletada sisu 
rüüstamist või ohtu teistele postisaadetistele, avatakse rüüstatud saadetis selle seisundi fikseerimiseks. 

13.3 Kahjustatud EMS saadetise avamine viiakse läbi Saaja või Saatja juuresolekul või selleks moodustatud komisjoni poolt Posti 
selleks ettenähtud ruumides. 

13.4 EMS saadetiste avamiseks moodustab Post komisjoni (edaspidi avamiskomisjon), mis on vähemalt kolmeliikmeline. 

13.5 Avatud EMS saadetise sisuga on keelatud tutvuda põhjalikumalt, kui seda eeldab avamise põhjus. 

13.6 EMS saadetise avamise juures viibivad isikud on kohustatud hoidma saadetise avamisel teada saadud postisaladust. 

13.7 EMS saadetiste avamise kohta koostatakse akt välja arvatud saadetise tollikontrolli võimaldamiseks. 

13.8 Aktis näidatakse avamise põhjus, kirjeldatakse täpselt EMS saadetise välist seisukorda, märgitakse ära saadetise kaal enne 
avamist ning üldkaal pärast saadetise sulgemist. Akti märgitakse saadetiste sisuks olevate esemete loetelu ja esemete 
üksikasjalik kirjeldus (nimetus, arv, kauba puhul kaal) ning kirjeldatakse, milline osa saadetise sisust on puudu, rüüstatud 
või rikutud ja milline osa edastatakse. 

13.9 Kui avatud saadetise sisu järgi tuvastati Saaja või Saatja, siis edastatakse saadetis koos avamise kohta koostatud akti 
koopiaga Saaja või Saatja aadressile. EMS saadetisele tehakse märge «Avatud aadressi täpsustamiseks, postkontori 
nimetus ja kuupäev», mis kinnitatakse avamiskomisjoni esimehe allkirjaga. 

13.10 EMS saadetise avamisel avastatud edasiseks tarbimiseks kõlbmatu või EMS saadetises saatmiseks keelatud ese või esemed 
kõrvaldatakse ja hävitatakse. Pärast riknenud ja ohtlike või saatmiseks keelatud ainete kõrvaldamist saadetakse saadetis 
koos avamiskomisjoni akti ärakirjaga Saajale. Riknenud ja ohtlike ainete kõrvaldamise kohta saadetakse avamiskomisjoni 
akti ärakiri ka postisaadetise Saatjale. 

14. MATERIAALNE VASTUTUS 

14.1 Post kannab materiaalset vastutust otsese varalise kahju ulatuses, mis on tekkinud Posti süül (tahtlus, hooletus, raske 
hooletus) ja vastab EMS saadetises rüüstatu või rikutu tegelikule väärtusele, kuid mitte rohkem vastavale postisaadetise 
liigile kehtestatud kahju hüvitise maksimummäärast. Materiaalse kahju hulka ei arvestata kaudset kahju, sh saamata 
jäänud tulu. 

14.2 Post on materiaalselt vastutav otsese kahju eest, mis tekib: 

 Põhjendamatu viivituse eest saadetise edastamisel kompenseerib Post kliendile vastava tavapostisaadetise liigi (kirisaadetis 
või postipakk) kaalukategooriale vastava lennuposti- ja EMS- tariifi vahe. 

 EMS saadetise kaotsimineku, sisu riisumise või rikkumise korral on Saatjal või Saajal õigus saada hüvitist vastavalt 
saadetise sisu tegelikule maksumusele, kuid dokumente sisaldavate saadetiste puhul mitte rohkem kui 30 SDR-i ning 
muid kaupu sisaldavate saadetiste puhul mitte rohkem kui 130 SDR-i. Lisaks hüvitatakse saatekulu. 

14.3 Post on vabastatud vastutusest juhtudel, mis on sätestatud Ülemaailmse postikonventsiooniga. 

14.4 Post ei vastuta saadetise sisu puudujääkide eest, kui saadetise ümbris ja pakend on rikkumata ning saadetise kaal vastab 
saadetise vastuvõtmisel fikseeritud kaalule, Saaja on saadetise vastu võtnud ja ei ole vastuvõtmisel esitanud pretensioone. 

14.5 Post ei kanna vastutust tolli poolt tolliläbivaatusele kuuluvate saadetiste kontrollimisel vastuvõetud otsuste eest. 

14.6 Post ei vastuta, kui saadetis hävis või kahjustus kliendi süü tõttu, sh saadetise ebapiisava pakkimise tõttu või saadetise 
sisu omaduste tõttu. 

14.7 Post ei vastuta saadetises sisalduvate esemete kaotsimineku eest, kui saadetis sisaldab ülemaailmses postikonventsioonis 
nimetatud saatmiseks keelatud esemeid. 

14.8 Post ei kanna materiaalset vastutust, kui saadetis on õigusaktidega ette nähtud korras konfiskeeritud või hävitatud. 

14.9 Hüvitise väljamaksmine toimub eurodes. 
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14.10 Saamata jäänud tulu ja kaudne kahju hüvitamisele ei kuulu. 

15. POSTI VABASTAMINE VASTUTUSEST, INFORMATSIOONI ANDMINE JA POSTISALADUS 

15.1 Post vabaneb vastutusest kui EMS saadetis on väljastatud tüüptingimusega kehtestatud nõuete kohaselt. 

15.2 Posti vastutus jääb püsima juhul, kui: 

 saadetise sisu puudujääk või rikkumine avastatakse enne saadetise väljastamist või väljastamise ajal; 

 kui tagastatava saadetise puhul Saatja võtab väljastatava saadetise vastu märkusega, mille kohaselt on tegemist rüüstatud 
või rikutud saadetisega ning kirjutab koheselt postkontorist lahkumata kahjunõude avalduse; 

 kui EMS saadetise Saaja või lähtekohta tagastamise korral Saatja, vaatamata õigesti vormistatud saadetisele, teatab 
postkontorist lahkumata, et ta on avastanud saadetise sisu varguse või rikkumise. Hüvitise taotleja peab tõendama, et 
vargus või rikkumine ei toimunud pärast väljastamist. 

15.3 Post ei vastuta: 

 punktis 16. sätestatud vääramatu jõu juhtudel; 

 kui Post ei saa pidada saadetiste arvestust vääramatu jõu läbi ametlike dokumentide hävimise tõttu, tingimusel et Posti 
vastutust ei ole muul viisil tõendatud; 

 kui saadetise kaotsimineku, sisu puudumise või rikkumise on põhjustanud Saatja süü või hooletus (sh. mittenõuetekohane 
pakendamine) või saadetise sisu laad; 

 saadetiste puhul, mis sisaldavad tüüptingimustes nimetatud saadetises saatmiseks keelatud esemeid; 

 kui saadetised on vastavalt õigusaktidele arestitud; 

 kui Saatja ei ole esitanud järelepärimist nelja  kuu jooksul alates saadetise postitamise päevale järgnevast päevast; 

 Saatja tegutseb pahatahtlikult eesmärgiga saada hüvitist. 

15.4 Post ei võta endale vastutust mis tahes vormis esitatud tollideklaratsioonide eest ega otsuste eest, mis toll on teinud 
tollikontrolliks esitatud saadetiste läbivaatamise käigus. 

15.5 Post väljastab täht ja väärtsaadetise kohta telefoni teel informatsiooni juhul, kui EMS teenuse kasutaja teatab Postile 
saadetise registreerimisenumbri, mis on antud saadetisele selle vastu võtmisel. 

15.6 Postitöötajad ning isikud, kes Postiga sõlmitud lepingu alusel aitavad kaasa EMS saadetiste edastamisele, peavad hoidma 
postisaladust nii teenuse osutamise ajal kui ka pärast seda. 

15.7 EMS teenuse osutamisega seotud isikud ei tohi hankida teavet saadetiste sisu või postikäibe täpsemate asjaolude kohta 
suuremas ulatuses kui teenuse osutamiseks vajalik. Sellise teabe kasutamine muul eesmärgil, kui teenuse osutamine, on 
keelatud. 

15.8 Erandeid postisaladuse hoidmise kohustusest ja teabe hankimise piirangutest võib teha üksnes seaduses sätestatud 
juhtudel ja korras. 

15.9 EMS saadetiste kinnipidamine ja konfiskeerimine on reguleeritud Eesti Vabariigi ja/või sihtriigi õigusaktidega. 

16. VÄÄRAMATU JÕUD 

16.1 Vääramatu jõud on asjaolu, mida Post ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, 
et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava 
asjaolu või selle tagajärje ületaks. 

16.2 Vääramatuks jõuks on muu hulgas Postist sõltumatute tehniliste häirete esinemine või takistused teenuse osutamisel 
loodusõnnetuse, katastroofi, ebasoodsate ilmastikutingimuste, sõja, streigi, õigusaktide muudatuse või mõne muu 
erakorralise sündmuse tagajärjel, mida Post ei saanud ette näha või ära hoida. 

16.3 Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse 
täitmist takistas. 

17. SAATJA VASTUTUS 

17.1 Saadetise Saatja vastutab postitöötajatele tekitatud kehavigastuste ning teistele postisaadetistele ja postiseadmetele 
tekitatud kahju eest, mille on põhjustanud keelatud esemete saatmine või EMS saadetise pakendamise tingimuste täitmata 
jätmine. 
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17.2 Keelatud esemete saatmise või pakendamise tingimuste täitmata jätmise tõttu teistele postisaadetistele tekitatud kahju 
korral vastutab Saatja iga rikutud saadetise eest samasuguses ulatuses nagu Post. 

17.3 Keelatud esemete saatmisel või pakendamise tingimuste täitmata jätmisel jääb Saatja vastutavaks ka juhul kui postkontor 
on sellise saadetise vastu võtnud. 

17.4 Kui Saatja on järginud saadetise vastuvõtmise tingimusi, ei vastuta ta pärast selle üleandmist saadetise töötlemisel Posti 
süül tekkinud kahju eest. 

18. KAEBUSTE JA AVALDUSTE LAHENDAMINE 

18.1 Tingimused on määratud Posti Universaalse postiteenuste tüüptingimustega, mis asuvad Posti veebilehel omniva.ee. 

18.2 EMS saadetise järelpärimist saab Saatja esitada nelja (4) kuu jooksul alates saadetise Postile üleandmise kuupäevast 
arvates. 

18.3 Lõplik otsus langetatakse järelpäringule ühe (1) kuu jooksul avalduse esitamise kuupäevast. 

19. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA KASUTAMISE KORD 

Isikuandemete töötlemine ja kasutamine EMS teenuse osutamisel toimub kooskõlas postiseadusega, isikuandmete kaitse 
seadusega ja Posti poolt kehtestatud kliendiandmete töötlemise põhimõtetega. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on 
avalikustatud Posti veebilehele omniva.ee. 

20. EMS TEENUSE TINGIMUSED 

20.1 EMS teenuse parameetrid 

EMS dokumendisaadetis ja EMS pakisaadetis 

 Maksimaalne kaal – 30 kilogrammi. 

 Minimaalsed mõõtmed -  laius 9 cm, pikkus 14 cm. 

 Maksimaalsed mõõtmed – pikim külg kuni 150 cm; pikkus ja põhja ümbermõõdu summa kuni 300 cm. 

Väljuvate EMS saadetiste puhul tuleb lähtuda sihtriigi maksimaalsest kaalust ja mõõtmetest. Täiendav info riikide kohta on 
kättesaadav Posti veebilehel omniva.ee. 

20.2 EMS teenuse kvaliteedistandardid 

EMS saadetis edastatakse sihtriiki esimese võimaliku transpordivahendiga ning toimetatakse sihtriigis kätte võimalikult 
lühikese aja jooksul (välja arvatud tollimaksualused saadetised). Sõltuvalt postile üleandmise ajast, transpordivahendite 
graafikust ja sihtriigis kättetoimetamise standarditest on EMS saadetise kulgemisaeg keskmiselt Euroopa riikidesse 1–3 
päeva ja muudesse riikidesse 3–5 tööpäeva, mis sihtriigiti võib kohalikest standarditest lähtuvalt olla lühem või pikem. 
Tolliformaalsuste teostamisel lisandub kulgemisele 1 tööpäev. Konkreetse riigi kulgemisaja kohta leiab infot Posti 
veebilehel omniva.ee ja postkontorites. 

 EMS saadetiste saabumine Tallinna Lennujaama tööpäevadel: 

 kell 00.00–14.00 – kättetoimetamine nii Tallinnas kui vabariigis järgmisel päeval; 

 kell 14.01–23.59 – kättetoimetamine Tallinnas järgmisel tööpäeval, vabariigis ülejärgmisel tööpäeval. 

 EMS saadetiste saabumine Tallinna Lennujaama laupäeval: 

 kell 00.00–23.59 – kättetoimetamine nii Tallinnas kui vabariigis esmaspäeval. 

 EMS saadetiste saabumine Tallinna Lennujaama pühapäeval: 

 kell 00.00–14.00 – kättetoimetamine nii Tallinnas kui vabariigis järgmisel päeval; 

 kell 14.01–23.59 – kättetoimetamine Tallinnas järgmisel tööpäeval, vabariigis ülejärgmisel tööpäeval. 

 Riiklikel pühadel EMS saadetiste kättetoimetamist ei toimu. Väikesaartele toimetatakse EMS saadetisi vastavalt maismaa ja 
saarte vahelisele ühendusele. 

 Kõrge tolliväärtusega EMS saadetise, mis vajab Saaja poolt imporditollideklaratsioon vormistamist, puhul pikeneb saadetise 
kättetoimetamise aeg deklaratsiooni vormistamise aja võrra. 

 Kui tollivormistuse teostamisel on Saaja esindajaks Post, siis üldjuhul vormistatakse imporditollideklaratsioon hiljemalt ühe 
(1) tööpäeva jooksul saadetise saabumisest. Vormistuseks vajalike dokumentide (proforma arve või kaubaarve, päritolu 
tõend vm) puudumisel arvestatakse tollivormistuse aega Saatja poolt Postile dokumentide üleandmise ajast arvates. 
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