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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Käesolevad tingimused sätestavad lähtudes AS Eesti Post (edaspidi Post) ärikirja tüüptingimustest (edaspidi 
tüüptingimused) ärikliendi kirjateenuse pakettide (edaspidi ärikirja pakettide) kasutamise korra. 

1.2 Käesolevates tingimustes mittereguleeritud mõistete või tingimuste osas lähtutakse tüüptingimustest. 

1.3 Postil on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt muuta teavitades Saatjat muudatusest vähemalt 30 päeva 
enne selle jõustumist. 

1.4 Postil on kohustus toimida Saatja saadetiste käsitlemisel vastavalt ärikirja paketi tingimustele ja õigus 
rakendada lisateenuse tasu vastavalt paketile. Ärikirja pakettide hinnakiri ja tingimused on kättesaadavad 
Posti veebilehel omniva.ee. 

1.5 Elektroonilise üleandmise kanalid on e-teenindus või FTP andmevahetuskanal (kliendipõhine failide 
edastamise kanal, mis asub Omniva serveris, edaspidi FTP). 

1.6 Saateleht on tüüptingimustes kirjeldatud ärikirjade üleandmise dokument, mille vorm on leitav veebilehel 

omniva.ee ja mis kannab Saatjale omistatud triipkoodi.  

1.7 Punkti 1.6 nõuetele mittevastava saatelehe infot ei edasta Post Saatjale FTP kaudu.  

 

2. ÄRIKIRJA PAKETTIDE RAKENDAMINE 

2.1 Ärikirja teenuste kasutamiseks on Saatjal kohustus valida ärikirja pakett, v.a punktis 2.1.1 toodud juhul. 
Pakettide kirjeldused ja paketi raames osutatavad teenused on toodud Lisas 1.  

2.1.1 Ärikirja paketi valiku kohustus puudub, kui Saatja edastab ärikirjadena vaid rahvusvahelisi maksikirju. 

2.2 Saatjal on õigus paketti muuta või lõpetada. Juhul, kui Post on teavitanud Saatjat Lisas 1 toodud pakettide 
muudatusest, on Saatja poolt paketi valimata/muutmata jätmisel Postil õigus ühepoolselt määrata Saatjale 
pakett lähtudes allpool toodud tingimustest.  

2.3 Paketi valikust või muutusest teavitab Saatja Posti kliendihalduri või tellimusvormi vahendusel. Klient peab 
oma valiku kinnitama e-kirjaga või täitma paketi tellimuse vormi veebilehele omniva.ee/kirjapaketid. Valitud 
pakett rakendub peale sellekohase kirjaliku kinnituse saamist Postilt. Kinnituse valitud paketi rakendumise 
kohta edastab Post e-kirjaga Saatja e-posti aadressil kolme (3) tööpäeva jooksul. 

2.5 Ärikirja paketi kuutasu rakendatakse Saatja põhiselt, kui ei ole Postiga kokkulepitud teisiti. Eraldi Saatjaks 
loetakse kliendi iga struktuuriüksus, mis omab eraldi asukohta ja annab saadetised üle enda nimel. 

2.6 Kättetoimetamise võimatuse tõttu kandes väljastamata (edaspidi kandes väljastamata) kirjade töötlemisel ja 
tagastamisel lähtutakse saadetisel toodud Saatja aadressist, kui ei ole kokkulepitud muud tunnust. Muu 
tunnuse valiku puhul rakenduvad siseriiklike ärikirjade saatmisel paketi Äri4, Äri4 Pluss või Äri5 Pluss 
kuutasu ja tingimused. 

2.7 Saadetistele, millel puudub Saatja aadress või muu kokkulepitud kirjade tagastamise tunnus, rakendub 
paketi Äri1 loogika ja neid kirju ei tagastata. Ühe valitud paketi kohta kehtib üks kirisaadetiste tagastamise 
postiaadress.  

2.8 Paketi kuutasu on valmisolekutasu iga kuu kohta, sõltumata sellest, kas arve esitamisele eelneval 

kalendrikuul ärikirjateenust kasutati või mitte. 

2.9 Sõltuvalt paketist võib paketi hinnas sisalduda kandes väljastamata lihtkirjade tagastamine postiaadressile. 
Paketi hinnas sisalduvate tagastatud kirjade kogus on toodud käesolevate tingimuste Lisas 1. 

2.10 Juhul, kui Saatja annab kirisaadetised üle ärikirja tüüptingimustes sätestatud alustel (ilma postmarkideta ja 
saatelehega) ja paketti pole valitud, lisatakse kliendi arvele äripaketita üleandmise lisatasu, mille hind on 
toodud Posti veebilehel www.omniva.ee ärikirjateenuste hinnakirjas. 

2.11 Kui klient ei soovi valida ärikirja teenuse paketti, saab ta kirju edastada universaalse postiteenusena. 
Universaalse postiteenuse raames edastavatele kirisaadetistele tuleb kanda postmargid. 

 

3. ÄRIKIRJA PAKETTIDE MUUTMINE JA TEENUSEST LOOBUMINE 

3.1 Kliendil on õigus valitud ärikirja paketti muuta või ärikirja teenuse kasutamisest loobuda.  

3.2 Paketi muutmiseks või ärikirja teenusest loobumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus/e-kiri oma kliendihaldurile 
või aadressile kliendihaldus@omniva.ee vähemalt kolm (3) tööpäeva enne kuu lõppu. Pakett lõpetatakse või 
muudetakse avalduse esitamise kuu viimase päeva seisuga. 

http://omniva.ee/
http://omniva.ee/
http://omniva.ee/kirjapaketid
http://www.omniva.ee/
mailto:kliendihaldus@omniva.ee
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4. KAHEPOOLNE POSTIVAHETUS 

4.1 Kahepoolne postivahetus on Lisas 1 sätestatud ärikirja pakettide Äri1 Pluss, Äri2 Pluss, Äri3 Pluss, Äri4 Pluss 
ja Äri5 Pluss raames Saatja asukohas osutatav teenus saadetiste vastu võtmiseks ja kohaletoimetamiseks.  

4.2 Kahepoolse postivahetuse teenuse raames võetakse Saatja esindajalt vastu siseriiklikud ja rahvusvahelised 
kirjad ning postipakid kaaluga kuni 2 kg. Maksimaalne ühekordselt üleantud saadetiste kogukaal võib olla 
kuni 20 kg.  

4.3 Kahepoolse postivahetuse teenuse raames toimetatakse Saaja asukohas kätte siseriiklikud ja 
rahvusvahelised kirjad ning postipakid kaaluga kuni 2 kg. „VIP teeninduse“ lisateenuse puhul toimetatakse 
kahepoolse postivahetuse raames kohale ka perioodilised väljaanded. Teenuse raames ei toimetata kätte 
„nõudmiseni“ ja postkontoris asuvasse nimekasti adresseeritud postisaadetisi, kui Postiga pole kokkulepitud 
teisti. 

4.4 Kahepoolse postivahetuse teenust osutatakse tööpäevadel üks kord päevas ajavahemikus 9.00-16.00. Juhul, 
kui Saatja soovib kahepoolse postivahetuse raames teenindust kaks korda tööpäevas ja/või ajavahemikus 

7.00-09.00 või 16.00-18.00, on vajalik tellida vastav kuutasuline lisateenus „VIP teenindus“.  

4.5 Kahepoolse postivahetuse aeg ja aadress lepitakse Posti ja Saatja vahel kokku 1-tunnise ajavahemikuna 
arvestades Saatja soovi ja Posti võimalusi. „VIP teeninduse“ korral lepitakse kokku 0,5-tunnine ajavahemik. 
Postil on õigus kokkulepitud aega ühepoolselt muuta punktis 4.4 nimetatud ajavahemiku piires, teatades 
sellest Saatjale ette kümme (10) tööpäeva.  

4.6 Kahepoolse postivahetuse raames võib Saatja üle anda punktis 4.2 nimetatud postisaadetisi, mis vastavad 
teenuse tüüptingimustes sätestatud nõuetele.  

4.7 Kahepoolse postivahetuse raames toimetab Post kohale punktis 4.3 nimetatud postisaadetised, mille 
aadressiks on märgitud kahepoolse postivahetuse teenust kasutava Saaja (ärikliendi) nimi ja postiaadress. 
Juhul, kui saadetisel on märgitud ainult aadress ja eraisiku nimi ning puudub kahepoolse postivahetuse 
teenust kasutava Saaja nimi, siis saadetisi kahepoolse postivahetuse raames ei edastata.  
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LISA 1. ÄRIKIRJA PAKETTIDE KIRJELDUSED 

E-pakett – Mõeldud kasutamiseks ärikirja teenust tarbivatele klientidele, kes edastavad kirjad failina Omniva e-
teeninduse või FTP kaudu. Arveldamine kliendiga toimub kuupõhise arve alusel. Paketi ja lisateenuste kuutasu on 
toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

Tähitud kirjade tagastamine: kandes väljastamata jäänud tähitud kirjade info (kirja Saaja andmed ja tagastamise 
põhjus) edastatakse Saatjale elektrooniliselt igapäevaselt Omniva e-teeninduses. Väljastamata jäänud tähitud 
kirjad tagastatakse igapäevaselt Saatja postiaadressile. 

Kandes väljastamata lihtkirjadele teostab Post nõuetekohase hoiustamise (6 kuud) ja hävitamise Paketi kuutasu ei 
sisalda kandes ebaõnnestunud lihtkirjade tagastamist Saatja aadressile, samuti ei edastata tagasi tulnud 
lihtkirjade infot Saatjale elektrooniliselt ning paketi raames ei ole võimalik tellida lihtkirjade tagastamist tükipõhise 
tasu alusel. 

 

Äri1 – Mõeldud kasutamiseks ärikirja teenust tarbivatele klientidele, kes soovivad kirjad Postile üle anda 
saatelehega lähimas postiasutuses, Omniva e-teeninduse või FTP vahendusel. Arveldamine kliendiga toimub 
kuupõhise arve alusel. Paketi ja lisateenuste kuutasu on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

Saatelehed: Üleantud ja kontrollitud saatelehtede info tagastatakse kliendile elektrooniliselt FTP kaudu üks (1) 
kord kuus. Eelmise kuu saatelehtede info tagastatakse hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks. Soovi korral 
tagastatakse ka paberkandjal saatelehed kord kuus Saatja postiaadressile. Paberkandjal saatelehtede tagastamise 
tellimus tuleb edastada kirjalikult (e-kirja või tellimusvormiga). Paberkandjal saatelehe tagastamise eest on Postil 
õigus küsida lisateenuse tasu. 

Tähitud kirjade tagastamine: kandes väljastamata jäänud tähitud kirjade info (kirja Saaja andmed ja tagastamise 
põhjus) edastatakse Saatjale elektrooniliselt igapäevaselt Omniva e-teeninduses. Väljastamata jäänud tähitud 
kirjad tagastatakse igapäevaselt Saatja postiaadressile. 

Kandes väljastamata lihtkirjadele teostab Post nõuetekohase hoiustamise (6 kuud) ja hävitamise. Paketi kuutasu 
ei sisalda kandes ebaõnnestunud lihtkirjade tagastamist Saatja aadressile, samuti ei edastata tagasi tulnud 
lihtkirjade infot Saatjale elektrooniliselt ning paketi raames ei ole võimalik tellida lihtkirjade tagastamist tükipõhise 
tasu alusel.  

 

Äri1 Pluss – Mõeldud kasutamiseks ärikirja teenust tarbivatele klientidele, kes soovivad kirjad Postile üle anda 
saatelehega kahepoolse postivahetuse raames, saatelehega lähimas postiasutuses, Omniva e-teeninduse või FTP 
vahendusel. Paketitasu sisaldab tasu ühele saatjale ühel aadressil osutatava kahepoolse postivahetuse eest. 
Arveldamine kliendiga toimub kuupõhise arve alusel. Paketi ja lisateenuste kuutasu on toodud ärikirjateenuste 
hinnakirjas. 

Saatelehed: Üleantud ja kontrollitud saatelehtede info tagastatakse kliendile elektrooniliselt FTP kaudu üks (1) 
kord kuus. Eelmise kuu saatelehtede info tagastatakse hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks. Soovi korral 
tagastatakse ka paberkandjal saatelehed kord kuus Saatja postiaadressile. Paberkandjal saatelehtede tagastamise 
tellimus tuleb edastada kirjalikult (e-kirja või tellimusvormiga). Paberkandjal saatelehe tagastamise eest on Postil 
õigus küsida lisateenuse tasu. 

Tähitud kirjade tagastamine: kandes väljastamata jäänud tähitud kirjade info (kirja Saaja andmed ja tagastamise 

põhjus) edastatakse Saatjale elektrooniliselt igapäevaselt Omniva e-teeninduses. Väljastamata jäänud tähitud 
kirjad tagastatakse igapäevaselt Saatja postiaadressile. 

Kandes väljastamata lihtkirjadele teostab Post nõuetekohase hoiustamise (6 kuud) ja hävitamise. Paketi kuutasu 
ei sisalda kandes ebaõnnestunud lihtkirjade tagastamist Saatja aadressile, samuti ei edastata tagasi tulnud 
lihtkirjade infot Saatjale elektrooniliselt ning paketi raames ei ole võimalik tellida lihtkirjade tagastamist tükipõhise 
tasu alusel.  

 

Äri2 – Mõeldud kasutamiseks ärikirja teenust tarbivatele klientidele, kes soovivad kirjad Postile üle anda 
saatelehega lähimas postiasutuses, Omniva e-teeninduse või FTP vahendusel. Arveldamine kliendiga toimub 
kuupõhise arve alusel. Paketi ja lisateenuste kuutasu on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

Saatelehed: Üleantud ja kontrollitud saatelehtede info tagastatakse kliendile elektrooniliselt FTP kaudu viie (5) 
tööpäeva jooksul alates saadetiste  üleandmise päevast. Soovi korral tagastatakse ka paberkandjal saatelehed 
kord kuus Saatja postiaadressile. Paberkandjal saatelehtede tagastamise tellimus tuleb edastada kirjalikult (e-kirja 

või tellimusvormiga). Paberkandjal saatelehe tagastamise eest on Postil õigus küsida lisateenuse tasu.  

Tähitud kirjade tagastamine: kandes väljastamata jäänud tähitud kirjade info (kirja Saaja andmed ja tagastamise 
põhjus) edastatakse Saatjale elektrooniliselt igapäevaselt Omniva e-teeninduses. Väljastamata jäänud tähitud 
kirjad tagastatakse igapäevaselt Saatja postiaadressile. 
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Kandes väljastamata lihtkirjad kogutakse kokku ja tagastatakse kord kuus Saatja postiaadressile, hiljemalt 
järgmise kuu 5. kuupäevaks. Kohaletoimetamata kirjade info edastatakse elektrooniliselt Saatjale igapäevaselt. 
Paketi kuutasu sisaldab kuni kümne (10) kandes väljastamata lihtkirja tagastamist Saatjale. Selle mahu ületamisel 
rakendub lihtkirja tagastamise tükipõhine tasu, mis on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

 

Äri2 Pluss – Mõeldud kasutamiseks ärikirja teenust tarbivatele klientidele, kes soovivad kirjad Postile üle anda 
saatelehega kahepoolse postivahetuse raames, saatelehega lähimas postiasutuses, Omniva e-teeninduse või FTP 
vahendusel. Paketitasu sisaldab tasu ühele saatjale ühel aadressil osutatava kahepoolse postivahetuse eest. 
Arveldamine kliendiga toimub kuupõhise arve alusel. Paketi ja lisateenuste kuutasu on toodud ärikirjateenuste 
hinnakirjas. 

Saatelehed: Üleantud ja kontrollitud saatelehtede info tagastatakse kliendile elektrooniliselt FTP kaudu viie (5) 
tööpäeva jooksul alates saadetiste  üleandmise päevast. Soovi korral tagastatakse ka paberkandjal saatelehed 
kord kuus Saatja postiaadressile. Paberkandjal saatelehtede tagastamise tellimus tuleb edastada kirjalikult (e-kirja 
või tellimusvormiga). Paberkandjal saatelehe tagastamise eest on Postil õigus küsida lisateenuse tasu. 

Tähitud kirjade tagastamine: kandes väljastamata jäänud tähitud kirjade info (kirja Saaja andmed ja tagastamise 
põhjus) edastatakse Saatjale elektrooniliselt igapäevaselt Omniva e-teeninduses. Väljastamata jäänud tähitud 
kirjad tagastatakse igapäevaselt Saatja postiaadressile. 

Kandes väljastamata lihtkirjad kogutakse kokku ja tagastatakse kord kuus Saatja postiaadressile, hiljemalt 
järgmise kuu 5. kuupäevaks. Kohaletoimetamata kirjade info edastatakse elektrooniliselt Saatjale igapäevaselt. 
Paketi kuutasu sisaldab kuni kümne (10) kandes väljastamata lihtkirja tagastamist Saatjale. Selle mahu ületamisel 
rakendub lihtkirja tagastamise tükipõhine tasu, mis on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

 

Äri3 – Mõeldud kasutamiseks ärikirja teenust tarbivatele klientidele, kes soovivad kirjad Postile üle anda 
saatelehega lähimas postiasutuses, Omniva e-teeninduse või FTP vahendusel. Arveldamine kliendiga toimub 
kuupõhise arve alusel. Paketi ja lisateenuste kuutasu on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

Saatelehed: Üleantud ja kontrollitud saatelehtede info tagastatakse kliendile elektrooniliselt FTP kaudu viie (5) 

tööpäeva jooksul alates saadetiste  üleandmise päevast. Soovi korral tagastatakse paberkandjal saatelehed kord 
kuus Saatja postiaadressile. Paberkandjal saatelehtede tagastamise tellimus tuleb edastada kirjalikult (e-kirja või 
tellimusvormiga). Paberkandjal saatelehe tagastamise eest on Postil õigus küsida lisateenuse tasu. 

Tähitud kirjade tagastamine: kandes väljastamata jäänud tähitud kirjade info (kirja Saaja andmed ja tagastamise 
põhjus) edastatakse Saatjale elektrooniliselt igapäevaselt Omniva e-teeninduses. Väljastamata jäänud tähitud 
kirjad tagastatakse igapäevaselt Saatja postiaadressile. 

Kandes väljastamata lihtkirjad kogutakse kokku ja tagastatakse kord nädalas Saatja postiaadressile. 
Kohaletoimetamata kirjade info edastatakse elektrooniliselt Saatjale igapäevaselt. Paketi kuutasu sisaldab kuni 
neljakümne (40) kandes väljastamata lihtkirja tagastamist Saatjale. Selle mahu ületamisel rakendub lihtkirja 
tagastamise tükipõhine tasu, mis on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

 

Äri3 Pluss – Mõeldud kasutamiseks ärikirja teenust tarbivatele klientidele, kes soovivad kirjad Postile üle anda 
saatelehega kahepoolse postivahetuse raames, saatelehega lähimas postiasutuses, Omniva e-teeninduse või FTP 
vahendusel. Paketitasu sisaldab tasu ühele saatjale ühel aadressil osutatava kahepoolse postivahetuse eest. 
Arveldamine kliendiga toimub kuupõhise arve alusel. Paketi ja lisateenuste kuutasu on toodud ärikirjateenuste 
hinnakirjas. 

Saatelehed: Üleantud ja kontrollitud saatelehtede info edastatakse kliendile elektrooniliselt FTP kaudu viie (5) 
tööpäeva jooksul alates saadetiste  üleandmise päevast. Soovi korral tagastatakse paberkandjal saatelehed kord 
kuus Saatja postiaadressile. Paberkandjal saatelehtede tagastamise tellimus tuleb edastada kirjalikult (e-kirja või 
tellimusvormiga). Paberkandjal saatelehe tagastamise eest on Postil õigus küsida lisateenuse tasu. 

Tähitud kirjade tagastamine: kandes väljastamata jäänud tähitud kirjade info (kirja Saaja andmed ja tagastamise 
põhjus) edastatakse Saatjale elektrooniliselt igapäevaselt Omniva e-teeninduses. Väljastamata jäänud tähitud 
kirjad tagastatakse igapäevaselt Saatja postiaadressile. 

Kandes väljastamata lihtkirjad kogutakse kokku ja tagastatakse kord nädalas Saatja postiaadressile. 
Kohaletoimetamata kirjade info edastatakse elektrooniliselt Saatjale igapäevaselt. Paketi kuutasu sisaldab kuni 
neljakümne (40) kandes väljastamata lihtkirja tagastamist Saatjale. Selle mahu ületamisel rakendub lihtkirja 
tagastamise tükipõhine tasu, mis on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

 

Äri4 – Mõeldud kasutamiseks ärikirja teenust tarbivatele klientidele, kes soovivad kirjad Postile üle anda 
saatelehega lähimas postiasutuses, Omniva e-teeninduse või FTP vahendusel. Pakett võimaldab kasutada 
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„Postimaks tasutud“ tähisega ümbrikuid vastavalt „Postimaks tasutud“ tähise kasutamise tingimustele. Paketi 
kohta kehtib üks „Postimaks tasutud“ postimaksu tähise kasutamise luba, number ja tagastuste aadress. 
Paketitasu sisaldab „Postimaks tasutud“ tähise kasutamise tasu. Arveldamine kliendiga toimub kuupõhise arve 
alusel. Paketi ja lisateenuste kuutasu on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

Saatelehed: Üleantud ja kontrollitud saatelehtede info tagastatakse kliendile elektrooniliselt FTP kaudu viie (5) 
tööpäeva jooksul alates saadetiste üleandmise päevast. Soovi korral tagastatakse paberkandjal saatelehed kord 
kuus Saatja postiaadressile. Paberkandjal saatelehtede tagastamise tellimus tuleb edastada kirjalikult (e-kirja või 
tellimusvormiga). Paberkandjal saatelehe tagastamise eest on Postil õigus küsida lisateenuse tasu.  

Tähitud kirjade tagastamine: kandes väljastamata jäänud tähitud kirjade info (kirja Saaja andmed ja tagastamise 
põhjus) edastatakse Saatjale elektrooniliselt igapäevaselt Omniva e-teeninduses. Väljastamata jäänud tähitud 
kirjad tagastatakse igapäevaselt Saatja postiaadressile. 

Kandes väljastamata lihtkirjad kogutakse kokku ja tagastatakse kord nädalas Saatja postiaadressile. Elektroonilist 
infot väljastamata jäänud saadetiste kohta Saatjale ei edastata. Paketi kuutasu sisaldab kuni seitsmekümne viie 
(75) kandes väljastamata lihtkirja tagastamist Saatjale. Selle mahu ületamisel rakendub lihtkirja tagastamise 
tükipõhine tasu, mis on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

 

Äri4 Pluss – Mõeldud kasutamiseks ärikirja teenust tarbivatele klientidele, kes soovivad kirjad Postile üle anda 
saatelehega kahepoolse postivahetuse raames, saatelehega lähimas postiasutuses, Omniva e-teeninduse või FTP 
vahendusel. Pakett võimaldab kasutada saatmisel „Postimaks tasutud“ tähisega ümbrikuid vastavalt „Postimaks 
tasutud“ tähise kasutamise tingimustele. Paketi kohta kehtib üks „Postimaks tasutud“ postimaksu tähise 
kasutamise luba, number ning tagastuste aadress. Paketitasu sisaldab „Postimaks Tasutud“ tähise kasutamise 
tasu ja tasu ühele saatjale ühel aadressil osutatava kahepoolse postivahetuse eest. Arveldamine kliendiga toimub 
kuupõhise arve alusel. Paketi ja lisateenuste kuutasu on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

Saatelehed: Üleantud ja kontrollitud saatelehtede info tagastatakse kliendile elektrooniliselt FTP kaudu viie (5) 
tööpäeva jooksul alates saadetiste üleandmise päevast. Soovi korral tagastatakse paberkandjal saatelehed kord 
kuus Saatja postiaadressile. Paberkandjal saatelehtede tagastamise tellimus tuleb edastada kirjalikult (e-kirja või 
tellimusvormiga). Paberkandjal saatelehe tagastamise eest on Postil õigus küsida lisateenuse tasu. 

Tähitud kirjade tagastamine: kandes väljastamata jäänud tähitud kirjade info (kirja Saaja andmed ja tagastamise 
põhjus) edastatakse Saatjale elektrooniliselt igapäevaselt Omniva e-teeninduses. Väljastamata jäänud tähitud 
kirjad tagastatakse igapäevaselt Saatja postiaadressile. 

Kandes väljastamata lihtkirjad kogutakse kokku ja tagastatakse kord nädalas Saatja postiaadressile. Elektroonilist 
infot väljastamata jäänud saadetiste kohta Saatjale ei edastata. Paketi kuutasu sisaldab kuni seitsmekümne viie 
(75) kandes väljastamata lihtkirja tagastamist Saatjale. Selle mahu ületamisel rakendub lihtkirja tagastamise 
tükipõhine tasu, mis on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

 

Äri5 Pluss – Mõeldud kasutamiseks ärikirja teenust tarbivatele vahendajatele, kes annavad füüsiliselt üle 
kirisaadetisi rohkem kui 100 000 tükki ühes kuus ja kasutavad kirjade Postile  üleandmiseks Tallinna 
Sorteerimiskeskust või annavad kirjad üle saatelehega kahepoolse postivahetuse raames. Pakett võimaldab 
kasutada „Postimaks Tasutud“ tähisega ümbrikuid vastavalt „Postimaks Tasutud“ tähise kasutamise tingimustele. 
Paketi kohta kehtib üks „Postimaks Tasutud“ postimaksu tähise kasutamise luba, number ning tagastuste 

aadress. Paketitasu sisaldab „Postimaks Tasutud“ tähise kasutamise tasu ja tasu ühele Vahendajale ühel aadressil 
osutatava kahepoolse postivahetuse eest. Arveldamine kliendiga toimub kuupõhise arve alusel. Paketi ja 
lisateenuste kuutasu on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 

Saatelehed: Üleantud ja kontrollitud saatelehtede info tagastatakse elektrooniliselt FTP kaudu viie (5) tööpäeva 
jooksul alates saadetiste üleandmise päevast. Soovi korral tagastatakse paberkandjal saatelehed kord kuus. 
Paberkandjal saatelehtede tagastamise tellimus tuleb edastada Postile kirjalikult. Paberkandjal saatelehe 
tagastamise eest on Postil õigus küsida lisateenuse tasu. 

Tähitud kirjade tagastamine: kandes väljastamata jäänud tähitud kirjade info (kirja Saaja andmed ja tagastamise 
põhjus) edastatakse Vahendajale elektrooniliselt igapäevaselt Omniva e-teeninduses. Väljastamata jäänud tähitud 
kirjad tagastatakse igapäevaselt Vahendaja postiaadressile. 

Kandes väljastamata lihtkirjad tagastatakse kord päevas Vahendaja postiaadressile. Elektroonilist infot 
väljastamata jäänud saadetiste kohta ei edastata. Paketi kuutasu sisaldab kuni kolmesaja (300) kandes 
väljastamata lihtkirja tagastamist Vahendajale. Selle mahu ületamisel rakendub lihtkirja tagastamise tükipõhine 
tasu, mis on toodud ärikirjateenuste hinnakirjas. 


