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1. ÜLDSÄTTED 

Käesolevad teenusetingimused sätestavad AS-i Eesti Post (edaspidi Post) rahvusvahelise pakk väljastuspunkti teenuse (edaspidi 
Teenus) osutamise tingimused reguleerides Posti ja teenuse kasutaja (edaspidi Saatja) vastastikuseid õigusi ja kohustusi teenuste 
kasutamisel. 

Teenusele kohalduvad Post partiipaki teenusetingimustes rahvusvahelisele partiipakile sätestatud nõuded käesolevates 
teenusetingimustes sätestatud erisustega. 

Teenusetingimused ja teenuste hinnakirjad on kättesaadavad postiasutustes ja Posti veebilehel omniva.ee. 

Teenus ei kuulu universaalse postiteenuse kooseisu ning maksustatakse vastavalt õigusaktidele käibemaksuga. 

2. MÕISTED 

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

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

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

Väljastuspunkt on Posti lepingulise koostööpartneri poolt opereeritav asutus, mille kaudu väljastatakse postisaadetisi. 

E-teenindus on veebikeskkond saadetiste edastamise tellimuse esitamiseks, aadresskaartide vormistamiseks, teenuse eest 
tasumiseks. 

3. TEENUSE TINGIMUSED 

Pakk väljastuspunkti (sihtriik Soome) pakk on Postile üleantud nõuetekohaselt pakendatud ja adresseeritud saadetis, mis 
toimetatakse Saatja poolt valitud Soome väljastuspunkti Saajale kättetoimetamiseks. 

Väljastuspunktide loetelu on kättesaadav veebilehelt omniva.ee. Ahvenamaale Pakk väljastuspunkti teenust ei osutata. 

Teenuse kasutamise eelduseks on Saadetiste vormistamine e-teeninduses või kokkulepitud struktuuriga saadetiste eelinfo 
edastamine. 

Teenuse kiirus on D+4. Saadetised toimetatakse Saatja poolt valitud Väljastuspunkti saadetiste Postile üleandmise päevast järgneva 
nelja (4) tööpäeva jooksul. 

Peale postiasutuse hiliseimat saadetiste üleandmise kellaaega üle antud saadetiste puhul lisandub kandeajale üks (1) tööpäev. 
Täpsem info on kättesaadav postiasutustes. 

Saadetise mõõtmed ja kaal 

Saadetise mõõtmed ja kaal peavad vastama järgmistele tingimustele: 

 minimaalsed mõõtmed: laius 9 sentimeetrit, pikkus 14 sentimeetrit; 

 maksimaalsed mõõtmed: 70x70x80 sentimeetrit; 

 maksimaalne kaal kuni 30 kilogrammi. 

4. SAADETISTE VASTUVÕTMINE 

Saadetiste pakendamise puhul lähtutakse Pakendamise- ja märgistamise juhendist, mis on kättesaadav aadressilt omniva.ee. 

Saadetisi saab üle anda kullerile, lähimasse postiasutusse või Äriklienditeenindusse Pallasti 28, 10001 Tallinn. Vastuvõtmise kohtade 
loetelu on toodud veebilehel omniva.ee. 

5. LISATEENUSED 

Lunatasu on lisateenus, mille puhul Saatja volitab Posti saadetise kättetoimetamisel Saajalt sisse nõudma kindlaksmääratud 
lunasumma ja edastama selle pangaülekande teel Saatja poolt näidatud kontole. Saatja poolt määratud arvelduskonto saab olla 
Eesti, Läti, Leedu või Soome oma. 

 Lunasumma määrab Saatja  
 Lunasumma maksimaalne suurus ei tohi ületada saadetise väärtust ja saatekulu kokku. Lunasumma maksimaalne suurus 

Soome suunal on 2500 (kaks tuhat viissada) eurot. 
 Lunatasuga saadetise saatekulu ja lunatasu lisateenuse eest tasub Saatja.  
 Lunasumma märgitakse eurodes saadetise pakendile ja aadresskaardile numbritega. 
 Lunasumma Saajaks võib olla lunatasuga saadetise Saatja või tema poolt määratud juriidiline või füüsiline isik. Lunasumma 

kantakse üle Saatja või tema poolt määratud juriidilise või füüsilise isiku näidatud arvelduskontole.  

http://www.omniva.ee./
file://///post.ee/dfs/Groupdata/Logistikadivisjon/Arendusosakond/Kuller-%20ja%20pakiteenus/TÜÜPTINGIMUSED/TT%20mõistete%20ühtlustamine/www.omniva.ee
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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Kindlustamine on lisateenus mille korral makstakse saadetise kahjustumise või kaotsimineku korral Saatjale hüvitist tekkinud kahju 
ulatuses kuid mitte rohkem kui Saatja poolt määratud saadetise sisu avaldatud väärtus.  

 Kindlustatud saadetise eest tasutakse kindlustusmaks, mis kindlustab saadetise avaldatud väärtuse ulatuses. 
Kindlustusmaks on saadetise edastamise tasu osa, mis sõltub saadetise sisu avaldatud väärtuse suurusest. 

 Maksimaalne kindlustusväärtus on 4500 (neli tuhat viissada) eurot. 
 

Klienditagastus on saadetis, mis tagastatakse Saatjale Saaja poolt ning mille tagastamiskulud tasub esialgne Saatja. 

6. PAKI VÄLJASTAMINE 

Saadetise saabumisest väljastuspunkti teavitatakse Saajat SMS-i teel. Kui pakki ei ole seitsme (7) päeva jooksul väljastatud 
saadetakse Saajale SMS-i teel meeldetuletus. 

Kui Saaja ei tule 14 päeva jooksul saadetisele järgi, tagastatakse saadetis Eestisse. Saatjale tagastus Eestis toimub vastavalt 
kokkulepitud tingimustele. 

Väljastuspunktide lahtiolekuajad on kättesaadavad veebilehele omniva.ee. 

7. VASTUTUS JA HÜVITAMINE 

Saadetise kadumisel või kahjustamisel on Posti vastutuse määr 35 (kolmkümmend viis) eurot paki kohta. 

Lunasummaga saadetise kadumisel või kahjustamisel on Posti vastutuse määr 320 (kolmsada kakskümmend) eurot paki kohta, kuid 
mitte rohkem kui tegelik kahjusumma. 

Väärtsaadetise kadumisel või kahjustumisel on Posti vastutus avaldatud ja kindlustatud väärtuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui 
Saatjale reaalselt tekkinud reaalne kahju. 

Paki kadumisel või kahjustamisel on paki saatja kohustatud esitama Postile kahju hüvitamise nõude kuue (6) päeva jooksul peale 
kahjustuse või kadumise tuvastamist Saaja poolt. 

Kadunuks tunnistatakse saadetis, kui see ei ole 15 päeva jooksul, alates Postile üleandmise päevast jõudnud Saajani ning selle 
asukoha kohta puudub igasugune informatsioon. 

Hiljem esitatud hüvitusnõudeid Post ei aktsepteerita. 

http://www.omniva.ee/

