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Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras
Brevförsändelser som ska kvitteras (rekommenderade brev, assurerade brevoch brev med
mottagningsbevis) överlämnas till adressaten eller befullmäktigad endast mot kvittering om
avsändaren inte har begränsatkvitteringsrätten så att försändelsen överlämnas endast till
adressaten personligen. Kvitteringen omfattar:datumanteckningunderskrift och
namnförtydligande av den som hämtar försändelsen (= kvitteraren).
Överlämning av en försändelse adresserad till privatperson
En försändelse adresserad till en privatperson kan överlämnas mot fullmakt om inte
avsändaren har begränsat kvitteringsrätten så att försändelsen överlämnas endast till
adressaten personligen.
Överlämning av en försändelse adresserad till flera personer
Om en försändelse är adresserad till två eller fler personer och avsändaren mellan namnen
skrivit ordet ”och”,eller om namnen är avskilda med kommatecken, tecknet &, eller tecknet +
(exempelvis Sven och Lisa Svensson), ska alla personer vara på plats för att underteckna
försändelsen. Alternativt ska den som hämtar försändelsen ha fullmakt av allaadressater som
inte är på plats. Om en försändelse är adresserad till två eller fler personer och avsändaren
skrivit ordet ”eller” mellan namnen eller tecknet / eller om namnen är skrivna under varandra
utan skiljetecken (exempelvis Sven eller Lisa Svensson), kan försändelsen överlämnas till en av
adressaterna. I detta fall krävsingen fullmakt från de övriga adressaterna. Om
anteckningen ”c/o” står framför en persons namn, är det namnsom anges efter c/o en
adresspecifikation, inte adressaten.
Överlämning av en försändelse adresserad till familj
Om en försändelse är adresserad ”familjen Efternamn”, returneras försändelsen till avsändaren
som obeställbar.
Överlämning av en försändelse adresserad till avliden person
En brevförsändelse som ska kvitteras och är adresserad till en avliden person returneras till
avsändaren. Försändelsen överlämnas inte mot fullmakt.
Överlämning av en försändelse adresserad till dödsbo
Dödsboets representant ska visa en utredning över adressatens rättsinnehavare. Dödsboets
representant ska lägga fram fullmakter av alla rättsinnehavare om han eller hon inte har ett
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domstolsbeslut över boutredningen. Om personen inte kan visa upp en utredning hanteras
försändelsen som obeställbar.
Överlämning av en försändelse adresserad till omyndig
En omyndig person har rätt att ta emot och kvittera alla postförsändelser som är adresserade
till henne ellerhonom. Om en omyndig person inte själv kan kvittera en försändelse adresserad
till henne eller honom (exempelvis till följd av skada eller sjukdom), överlämnas försändelsen
till förmyndaren. Förmyndaren ska ha ett domstolsbeslut över sin rätt.
Överlämning av en försändelse adresserad till minderårigt barn
När ett minderårigt barn kan skriva sitt namn, kan en person som adressaten befullmäktigat
avhämta försändelsen med fullmakt. När ett minderårigt barn inte kan skriva sitt namn får
förmyndaren kvittera försändelsen på barnets vägnar. Med anledning av brevhemligheten
överlämnas inte rekommenderade eller assurerade brev eller brev med mottagningsbevis
som är adresserade till en minderårig till förmyndaren utan adressatens fullmakt eller närvaro.
Överlämning av en försändelse som är adresserad till ett företag eller en organisation
När rekommenderade brevförsändelser, rekommenderade paket, assurerade försändelser
eller brev med mottagningsbevis överlämnas kontrollerar Posti i fullmakt eller i registerutdrag
att avhämtaren har firmateckningsrätt. Ett företags eller en organisations firmateckningsrätt
påvisas med ett registerutdrag (handelsregister-, föreningsregister-, stiftelseregisterutdrag eller
motsvarande utdrag). Av utdraget framgår namnen på dem som kan skriva organisationens,
företagets, föreningens eller stiftelsens firma eller namn eller utfärda fullmakt att teckna firma
eller namn. Ett handelsregisterutdrag är giltigt i 3 månader. Om registeruppgifterna har gått ut
(innan de nya uppgifterna har registrerats), kan firmateckningsrätt bestyrkas även med
relevanta mötesprotokoll. Om det uppstår oklarhet om till vem en försändelse som ska
kvitteras kan överlämnas, ska den som hämtar försändelsen visa upp ovan nämnda
dokument. Posti bär ansvar gentemot avsändarkunden för att försändelsen överlämnas till rätt
mottagare. Då du skickar en försändelse som ska kvitteras till ett företag, skriv företagets
namn på första adressraden och som specifikation på följande rad namnet på den person
som ska ta emot försändelsen. Överlämning personligen är möjlig endast om adressaten är
en fysisk person. Om adressaten är ett företag (företagsnamnet först), kan inte överlämningen
av försändelsen begränsas med överlämningsvillkor, utan försändelsen överlämnas till den
som har kvitteringsrätt eller till personens befullmäktigade. Du kan kontrollera uppgifterna för
en person som har kvitteringsrätt för ett företag i handelsregisterutdraget.
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Exempel på till vem en försändelse som är adresserad till ett företag eller en
organisation kan överlämnas:
Erik Exempel
Oy Firma Ab
Erik Exempel är mottagare, Erik eller Oy Firma Ab:s representant kan kvittera.

Erik Exempel/Oy Firma Ab
Eller
Oy Firma Ab/Erik Exempel
Den som hämtar försändelsen ska ha fullmakt från företaget eller från Erik Exempel. Erik själv
kan ochså hämta försändelsen.

Oy Firma Ab
Erik Exempel
Oy Firma Ab” är den egentliga mottagaren. Oy Firma Ab:s representant eller Erik Exempel kan
kvittera försändelsen.
Paket
Paket som ska hämtas på posten överlämnas mot kvittering till den som visar ankomstavin
eller försändelsekoden. Identiteten hos den som hämtar försändelsen kontrolleras och
uppgiften om att kontrollen har utförts antecknas. Rekommenderade paket överlämnas mot
kvittering endast till adressaten eller till den som har fullmakt från adressaten.
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