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1. ÜLDSÄTTED 

Käesolevad tüüptingimused sätestavad AS-i Eesti Post (edaspidi Post) pakk väljastuspunkti teenuse osutamise korra Eesti 
Vabariigi territooriumil. Käesolevate tüüptingimustega reguleerimata küsimustes juhindutakse Üldtingimustest, Posti 
universaalse postiteenuse tüüptingimustest ning Posti kliendiandmete töötlemise põhimõtetest. 

Pakk väljastuspunkti teenus ei kuulu universaalse postiteenuse koosseisu ning maksustatakse vastavalt õigusaktidele 
käibemaksuga. Teenust saab kasutada Klient, kes on sõlminud Postiga vastava lepingu. 

2. MÕISTED 

Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

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

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

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

Lunatasu on lisateenus, mille puhul Saatja volitab Posti saadetise kättetoimetamisel Saajalt sisse nõudma kindlaksmääratud 
lunasumma ja edastama selle pangaülekande teel Saatja poolt näidatud kontole. 

Väljastuspunkt on Posti püsiv tegevuskoht, kus on tagatud kõigi universaalse postiteenuse tegevusloaga hõlmatud 
postiteenuste osutamine. Väljastuspunktiks loetakse Posti postkontorid ja Posti partnerite poolt opereeritavad postipunktid. 

Saadetise saabumise teade on Saajale edastatav teade saadetise saabumise ja selle väljastamise koha ja hoiuaja kohta. 
Saadetise saabumise teade edastatakse Saajale postkasti kaudu või SMS-i ja/või e-kirja teel. 

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. 

Üldtingimused on AS-i Eesti Post teenuste lepingute üldtingimused, mis sõlmitakse Saatjaga ja mis kehtestavad Posti ja 
Saatja vaheliste suhete põhialused ja üldised pooltevahelised kohustused. Üldtingimused kehtivad kõigile Posti ja Saatja vahel 
sõlmitud Posti lepingutele. 

3. PAKK VÄLJASTUSPUNKTI TEENUSE TINGIMUSED 

3.1 Teenuseliigid on: 

 Riigisisene pakk väljastuspunkti  

 Rahvusvaheline pakk väljastuspunkti 

3.1.1 Riigisisese pakk väljastuspunkti teenuse kasutamiseks peab Saatja täitma järgnevaid tingimusi: 

 vähemalt 25 saadetist on üle antud sama Saatja (sama kliendikood) poolt/nimel; 

 kõik üleantavad saadetised vastavad punktis 3.3 sätestatud nõuetele. 

 kõik saadetised on üle antud sama saatelehele alusel; 

 kõigi korraga üleantud saadetiste kättetoimetamiseks kasutatakse pakk väljastuspunkti teenust; 

 igale saadetisele on vormistatud nõuetele vastav aadresskaart; 

3.1.2 Postile edastatakse paberil saadetiste nimekiri või sisestab Saatja üleantavate saadetiste info Posti infosüsteemi. 
Rahvusvahelise pakk väljastuspunkti teenuse kasutamiseks peab Saatja täitma järgnevaid tingimusi: 

 vähemalt 25 saadetist on üle antud sama Saatja (sama kliendikood) poolt/nimel; 

 kõik üleantavad saadetised vastavad punktis 3.3 sätestatud nõuetele; 

 kõik saadetised on üle antud sama saatelehele alusel; 

 kõik korraga üleantud saadetiste kättetoimetamiseks kasutatakse pakk väljastuspunkti teenust; 

 igale saadetisele on vormistatud rahvusvahelistele nõuetele vastav aadresskaart; 

 Postile edastatakse paberil saadetiste nimekiri, mille kohustuslikud rekvisiidid ja vorm on kättesaadavad Posti 
veebilehel www.omniva.ee. 

3.2 Paki edastamise liigid 

 Pakk väljastuspunkti teenuse raames edastatakse pakke täht- või väärtsaadetisena ja pakid on oma teekonnal 
jälgitavad. 

3.2.1 Tähtsaadetisena edastatakse saadetis: 

http://www.omniva.ee/
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 mis väljastatakse Saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse 
alusel; 

 mille saadetise sisu väärtus on Postile avaldamata; 

 mille kaotsimineku või kahjustumise korral vastutab Post Saatja ees vastavalt punktis 8 sätestatule.  

3.2.2 Väärtsaadetisena edastatakse saadetis: 

 mis väljastatakse Saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse 
alusel; 

 mille saadetise sisu väärtus on Postile avaldatud (saadetise sisu eest tasutud kindlustusmaks); 

 mille kaotsimineku või kahjustumise korral vastutab Post Saatja ees vastavalt punktis 8 sätestatule. . 

3.3 Paki mõõtmed ja kaal: 

Minimaalsed mõõtmed - pikkus 140, laius 90, kõrgus 20 millimeetrit 

Maksimaalsed mõõtmed - pikim külg kuni 1200 millimeetrit, laius kuni 700, kõrgus kuni 700 millimeetrit 

Maksimaalne kaal  - 30 kilogrammi 

3.4 Pakk väljastuspunkti teenuse lisateenused on : 

3.4.1 Ettevaatlik käsitlemine on lisateenus, mille puhul märgistatakse nõuetele vastavalt pakendatud saadetis kergesti 
puruneva saadetise märgistusega, et tagada saadetise ettevaatusega kohtlemise transportimisel ja töötlemisel. Kui 
Saatja ei märgista saadetist, puudub Postil saadetise sisu purunemisel hüvitamise kohustus. 

3.4.2 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. 

3.4.3 Maksevahenduse teenust osutatakse lunatasuga edastatud saadetisele vastavalt Posti sularaha siirete teostamise 
tüüptingimustele, mis on kättesaadavad Posti veebilehel www.omniva.ee. Nimetatud teenuse raames volitab Saatja 
Posti Saajalt sisse nõudma kindlaksmääratud rahasumma saadetise väljastamisel ja edastama selle sularaha siirdena 
Saatja poolt kindlaksmääratud arveldusarvele. 

3.4.4 Ümbersuunamine on lisateenus, mida saab tellida nii Saatja kui Saaja saadetise edastamiseks ühelt aadressilt 
teisele enne saadetise väljastamist Saajale. Ümbersuunamise eest on Postil õigus võtta tasu uue edastamise eest. 

3.4.5 Dokumenditagastus on lisateenus, mille raames edastatakse Saatjale Saaja poolt allkirjastatud dokument. Kui 
Saaja keeldub dokumendile allkirja andmast, siis saadetist ei väljastata ning tagastatakse Saatjale. 

3.4.6 Väljastamine konkreetsele isikule on lisateenus, mille raames edastatakse saadetis aadresskaardile märgitud 

Saajale isiklikult ning väljastusdokumendile märgitakse üles Saaja isikut tõendava dokumendi number. Lisateenusega 

„väljastamine konkreetsele isikule“ saadetisi ei väljastata volikirja alusel. 

3.4.7 Rahvusvahelise pakk väljastuspunkti teenuse osutamine toimub vastavalt sihtriigi tingimustele ja saadetisele 
pakutakse neid lisateenuseid, mida sihtriik osutab. Vastav info on kättesaadav Posti veebilehel www.omniva.ee. 

4. VASTUVÕTMINE 

4.1 Saatja annab pakid Postile üle: 

4.1.1 Kulleri kaudu, kandekeskuses või Tallinna sorteerimiskeskuses (Pallasti 28, Tallinn) eelnevalt e-teeninduse keskkonnas 
või kirjalikus vormis koostatud saatelehega, mille kohustuslikud rekvisiidid ja vorm on kättesaadavad Posti veebilehel 
www.omniva.ee. 

4.1.2 Posti autojuhi kaudu eelnevalt e-teeninduses või kirjalikus vormis koostatud saatelehega, mille kohustuslikud 
rekvisiidid ja vorm on kättesaadavad Posti veebilehel www.omniva.ee. 

4.2 Iga saadetis peab kandma unikaalset saadetise vöötkoodi. 

4.3 Saatja vormistab kõikide saadetiste kohta aadresskaardid e-teeninduse keskkonnas või kirjalikus vormis, mille näidised 
on kättesaadavad Posti veebilehel www.omniva.ee ning mille kohustuslikud rekvisiidid ja vorm on vajadusel 
täiendavalt poolte vahel kokku lepitud. 

4.4 Saatja tagab saadetiste arvu, sisu ja kaalu vastavuse tema poolt koostatud dokumentides sisalduvatele andmetele. 

4.5 Post kaalub saadetised üle veendumaks esitatud kaalu õigsuses. Kui Saatja poolt dokumentidesse märgitud kaal 
erineb saadetise tegelikust kaalust, esitab Post Saatjale arve, lähtudes saadetise tegelikust kaalust ning sellele 
vastavast Posti hinnakirjajärgsest tasust. 

4.6 Kui pakk väljastuspunkti teenuse raames üleantud saadetise kaal või mõõtmed ületavad punktis 3.3 esitatud 
maksimummäärad, pole täidetud muu punktis 3.1.1 või 3.1.2 sätestatud tingimus või kui pakk väljastuspunkti teenuse 
raames antakse üle vähem kui 25 saadetist, on Postil õigus edastada  kuni 20 kilogrammi kaaluvad saadetised 
standardpakina ning üle 20 kilogrammi kaaluvad saadetised muu Posti poolt pakutava teenuse raames. Kui Post 
kasutab saadetiste edastamiseks saatelehel märgitud teenuse asemel muud teenust, mille tingimustele üleantud 
saadetised vastavad, teavitab Post kirjalikult sellest koheselt Saatjat. Postil on õigus võtta saadetise edastamise eest 
tasu vastavalt osutatud teenuse hinnakirjale. 

http://www.omniva.ee/
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4.7 Saatja pakendab pakk väljastuspunkti teenuse pakid vastavalt Posti pakendamise juhendile, mis on kättesaadav Posti 
veebilehel www.omniva.ee. 

5. KÄTTETOIMETAMINE 

5.1 Post edastab Saatja poolt üle antud pakid aadressikaardile märgitud väljastuspunkti hiljemalt üleandmise päevale 
järgneva 3 tööpäeva (D+3) jooksul. Saadetise saabumise teade edastatakse Saajale SMS-i või e-kirja teel saadetise 
väljastuspunkti saabumise päeval. 

5.2 Saadetis väljastatakse Saajale allkirja vastu. Kui Saajaks märgitud isikul ei ole võimalik isiklikult saadetist vastu võtta, 
võib Saaja volitada teist isikut saadetist vastu võtma vastavalt Posti universaalse postiteenuse tüüptingimustes 
sätestatule, kui Saatja ei ole määranud teisiti. Saadetise väljastamise eritingimuste osas kohustub Saatja Postiga 
selles eelnevalt kokku leppima.  

5.3 Lunatasuga saadetis väljastatakse Saajale peale vastava lunasumma tasumist. 

5.4 Pideva transpordiühendusega kindlustamata saartele adresseeritud pakid toimetatakse kohale vastavalt 
transpordiühenduste sagedusele aga mitte hiljem kui ühendusele järgneval tööpäeval. 

5.5 Rahvus- ja riigipühade ajal Post pakke ja pakkide saabumise teateid ei edastata. Pakid ja pakkide saabumise teated 
edastatakse rahvus- või riigipühale järgneval tööpäeval. 

5.6 Post tagastab Saatjale saadetised, millele Saaja ei ole järele tulnud 15 kalendripäeva jooksul arvates saadetise 
saabumisest postkontorisse. Saaja poolt tagastatud või loobutud saadetised tagastab Post Saatjale poolte vahel 
kokkulepitud viisil. 

5.7 Rahvusvahelised sisenevad pakid toimetatakse Eestis asuvale Saajale kätte vastavalt Posti pakk väljastuspunkti 
teenuse tüüptingimustele. 

6. HOIUSTAMINE 

6.1 Saadetist hoiustatakse väljastuspunktis 15 kalendripäeva alates väljastuspunkti saabumise päevast .Hoiuaega 
pikendada ei ole võimalik, kui Saatja ja Post ei ole kokku leppinud teisiti. 

6.2 Rahvusvaheliste pakkide hoiustamisel sihtriigi väljastuspunktides lähtutakse sihtriigi hoiustamise tingimustest. 

7. TEENUSE EEST TASUMINE 

7.1 Saadetiste edastamise, tagastamise, ümbersuunamise ja lisateenuste eest tasutakse vastavalt Posti hinnakirjale ja 
Üldtingimustes sätestatud korras. Teenuste hinnakirjad on kättesaadavad Posti veebilehel www.omniva.ee. Saatjaid 
teavitab Post teenuse tasude muudatusest kirjalikus vormis (e-post, teavitus arvel või vastavasisuline kiri, info Omniva 
veebilehel) vähemalt 30 kalendripäeva enne tasu muudatuse jõustumist. 

8. MATERIAALNE VASTUTUS 

8.1 Post vastutab tähtsaadetisena üleantud saadetiste kaotsimineku, sisu puudujäägi või rikkumise korral nende Saatjalt 
 vastuvõtmise momendist kuni saadetise Saajale väljastamiseni 35 euro ulatuses. 

8.1.1 Tähtsaadetise osalise sisu puudujäägi või sisu rikkumise korral vastutab Post vastavalt riisutu või rikutu väärtusele, 
kuid mitte rohkem kui punktis 8.1 sätestatud maksimummäär. Lisaks saadetise sisu hüvitamisele, kuulub hüvitamisele 
ka selle edastamise saatekulu. 

8.2 Post vastutab väärtsaadetisena üleantud paki kaotsimineku või sisu rikkumise korral väärtsaadetise avaldatud 
väärtuse, kuid mitte rohkem kui 4500 euro ulatuses. Väärtsaadetise osalise sisu puudujäägi või sisu rikkumise korral 
vastutab Post vastavalt riisutu või rikutu väärtusele, kuid mitte rohkem väärtsaadetise avaldatud väärtusest. Lisaks 
saadetise sisu hüvitamisele, kuulub hüvitamisele ka selle edastamise saatekulu v.a. kindlustusmaks. 

8.2.1 Saatjal on võimalik saadetise sisu kindlustada ka osaliselt, mis tagab saadetise eest hüvitise maksmise kindlustatud 
osa ulatuses, kuid mitte rohkem kui tegelik kahjusumma.  

8.3 Kaudset kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, Post ei hüvita. 

9. KAEBUSTE LAHENDAMINE 

9.1 Post annab Saatjale ja Saajale informatsiooni saadetiste väljastamise kohta, mis on Saatja poolt Postile üle antud 
päringu esitamise päevale eelneva 6 kuu jooksul. Post ei lahenda kaebusi, mis puudutavad saadetisi, mille Saatja 
poolt Postile üleandmisest on möödunud rohkem kui 6 kuud. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/


AS Eesti Post PAKK VÄLJASTUSPUNKTI TEENUSE tüüptingimused 

 

 

5 

9.2 Kaupade müümisega tegelevad Saatjad on kohustatud tagama kaupade tellimise, tellitud kaupade ümbervahetamise, 
tagastamise, garantii jt tingimuste kohta vajaliku informatsiooni edastamise Saajale. Post ei vasta Saatja kaupade 
müüki puudutavatele järelepärimistele ega kaebustele.  

10. LÕPPSÄTTED 

10.1 Keelatud sisu, pakendamise, adresseerimise, kättetoimetamise, hoiustamise, volitamise, isikusamasuse tõendamise, 
Posti materiaalse vastutuse, kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata saadetiste käsitlemise, saadetiste avamise, 
saadetiste tagasi- ja järelesaatmise, kaebuste ja avalduste lahendamise ning isikuandmete töötlemise ja kasutamise 
osas kehtivad pakk väljastuspunkti pakile universaalse postiteenuse tüüptingimused käesolevates tüüptingimustes 
sätestatud erisustega eeldusel, et Saatja ja Post ei ole teisti kokku leppinud. Saajaid on erikokkulepetest kohustatud 
informeerima Saatja. 

10.2 Käesolevaid tüüptingimusi on Postil õigus ühepoolselt muuta teavitades sellest vähemalt 30 kalendripäeva enne 
muudatuse jõustumist Posti veebilehel www.omniva.ee. 

Käesolevad tüüptingimused on kooskõlastatud Konkurentsiametiga ja tüüptingimustega vastuolus oleva tegevuse 
peale võib iga isik esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile. 

http://www.omniva.ee/

