Løsning av tvister,
krav og tilbakeføringer.
Av og til går noe galt med en bestilling.
Vi er her for å veilede deg hvis det skjer.

Situasjoner du kan oppleve

1

Tvister og krav
Hvis en kunde har betalt for en vare, men ikke har mottatt den, eller hvis
kunden har mottatt en vare, men den er veldig forskjellig fra beskrivelsen, kan
han eller hun åpne en tvist i løsningssenteret.
Hvis partene ikke klarer å løse tvisten sammen, kan begge eskalere den til
et krav innen 20 dager. Da tar PayPal hånd om saken, og kommer fram til en
endelig avgjørelse basert på informasjonen som er oppgitt.
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Tilbakeføringer
Kunder kan be kortutstederen sin om å reversere betalingen for et kjøp,
det kalles en tilbakeføring. Kunden ber banken sin om en refusjon, uten å
involvere selgeren.

Både for tvister og tilbakeføringer reserveres i første omgang pengene
for salget, men løsningprosessene for hver av dem er forskjellige.
For å få noen tips om hva du kan gjøre for å forhindre at disse
problemene oppstår, kan du lese veiledningen vår om å unngå tvister
og tilbakeføringer. Nedenfor finner du noen gode råd om hvordan
du håndterer det hvis en kunde oppretter en tvist eller ber om en
tilbakeføring.

1

Tvister og krav

Tvisteløsning
I de fleste tilfeller går det enklest og raskest når kunder og selgere tar
kontakt med hverandre og samarbeider for å finne ut hva som har
skjedd, og for å komme frem til en god løsning. Ta en titt på videoen vår
for å se hvordan du kan løse en tvist.

Tips om god kundekommunikasjon
•

Regn med at kunden handler i god tro
Gå inn i samtaler med åpenhet, og lytt tålmodig til kundens side av
saken. Mange problemer oppstår som følge av feilkommunikasjon
og enkle, menneskelige feil.

•

Vær konstruktiv
Vær tydelig og klar på at du vil komme frem til en minnelig løsning
– normalt er det kundens mål også. Gjensidig respekt kan føre til en
mer produktiv samtale

•

Fokuser på løsninger
Selv om det kan være frustrerende, er det viktig å beholde roen
overfor kunden. Det gjør det bare vanskeligere å bli enige hvis du
viser irritasjon.

•

Tenk langsiktig
Det kan lønne seg å se stort på det. Hvis du er litt sjenerøs mot
kunden i dag, åpner du kanskje for flere muligheter i morgen.

•

Vær føre var
I løsningssenteret kan du legge inn meldinger som kundene dine ser
før de åpner tvister. Hvis du for eksempel skriver at «Alle forsendelser
utsettes for øyeblikket på grunn av en snøstorm», gir du kunden
informasjon om situasjonen før vedkommende åpner en tvist.

PayPals prosess for tvisteløsning
Når kunder og selgere ikke klarer å bli enige, kan de eskalere tvisten til et krav, så hjelper vi dem med å komme fram til en minnelig løsning.

Slik fungerer det:
1

Du får beskjed

Vi sender deg en e-post hvis en kunde åpner
en tvist. Deretter reserverer vi alle pengene
for salget midlertidig.
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Svaret ditt

Gå gjennom tvisten, og svar med din
egen forklaring på hva som har skjedd.
Svar raskt, og inkluderer forslag om
hvordan tvisten kan løses.
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Løsning

Når en tvist har blitt åpnet, har du og
kunden 20 dager på å finne en minnelig
løsning. I de fleste tilfeller er dette alt som
er nødvendig. Kunden lukker tvisten når
dere er blitt enige.

Eskalering av en tvist til et krav
Når det kommer til krav, undersøker PayPal saken og tar en avgjørelse – uansett om du er kunde eller selger. Kunder kan fremme et krav
innen 20 dager etter at de har åpnet en tvist. Hvis en kunde fremmer et krav mot deg, kan vi be deg om å gi oss følgende informasjon:
•
•
•
•

En kvittering for frakt via en tredjepart, et sporingsnummer eller en signaturbekreftelse som viser at en vare er levert.
Bevis på at du har levert en erstatningsvare eller utstedt en refusjon hvis kunden har mottatt bestillingen, men det var noe galt med den.
En signert kontrakt eller et annet bevis på at tjenestene er utført.
Hvis du har solgt en digital vare, kan vi be om bevis på at kunden har lastet ned produktet ditt.
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Tilbakeføringer
Håndtering av tilbakeføringer
Vi starter eller håndterer ikke tilbakeføringer – det gjør kundens kortutsteder. Prosessen utføres i henhold til kortutstederens retningslinjer. Vi kan heller
ikke vurdere gyldigheten av en tilbakeføring – det er kortutstederens ansvar. Rollen vår er ganske enkelt å samle inn informasjon om transaksjonen
samt støtte deg i samarbeidet med kortutstederen om å håndtere tilbakeføringen.

Her er en rask oversikt over tilbakeføringsprosessen:
1

2

Kunden ber om en tilbakeføring
fra kortutstederen sin.

Kortutstederen varsler
handelsbanken vår og trekker
pengene fra PayPal.
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Vi reserverer pengene på
kontoen din (selgerens) som er
relatert til tilbakeføringen.

4

Vi varsler deg umiddelbart med
en e-post, og ber om informasjon
som kan bidra til å bestride
tilbakeføringen.

Vi kan be deg om å oppgi informasjonen som trengs for å hjelpe deg med å løse tilbakeføringen. Så lenge du oppfyller betingelsene for PayPals
selgerbeskyttelse, dekker vi tapet ditt – selv om tilbakeføringen gjennomføres. Det er noen tidsrammer du bør vite om:
•
•
•
•

Kunder kan starte tilbakeføringer 120 dager eller mer etter at en bestilling er lagt inn.
Hvis en av kundene dine ber om en tilbakeføring, har du 10 dager på å svare på den.
Tilbakeføringer løses vanligvis innen noen få uker, men i noen tilfeller kan det kan ta 75 dager eller mer.
Det tar oss 30 dager å bestride en tilbakeføring.

Dette gjør du hvis en av kundene dine ber om en tilbakeføring
Hvis du har blitt varslet om en tilbakeføring, hjelper vi deg med å finne ut av saken. Teamet vårt med spesialister på
tilbakeføringer kan hjelpe deg med å bygge opp gode argumenter overfor kortutstederen – forutsatt at du har en god
grunn til å bestride den. Vi gir deg alle relevante transaksjonsdetaljer, og vi veileder deg gjennom trinnene for hvordan du
sender inn informasjon til kortutstederen.

1

Logg på kontoen din, gå til
løsningssenteret og svar på
tilbakeføringsvarselet (eller
kontroller statusen for en som
allerede finnes).
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Gi oss informasjonen som er
relatert til tilbakeføringen,
inkludert alle dokumenter
relatert til transaksjonen (for
eksempel fraktbevis).
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Tilbakeføringsspesialisten
bestrider deretter
tilbakeføringen på dine vegne og
prøver å få tilbake pengene dine
fra kundens kortutsteder.
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Hvis kortutstederen avgjør saken
i din favør, blir kunden belastet for
transaksjonen, og du får pengene dine
tilbake. Hvis saken avgjøres i kundens
favør, blir transaksjonen avbrutt, og
kunden mottar en full refusjon.
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