
Realizacja transakcji online przebiega na ogół bezproblemowo. Może się jednak zdarzyć, 

że zetkniesz się z koniecznością rozstrzygnięcia sporu, roszczenia lub obciążenia zwrotnego. 

W takich sytuacjach możesz liczyć na naszą pomoc.

Rozstrzyganie sporów, 
roszczeń i spraw dotyczących 
obciążeń zwrotnych



Typy zgłaszanych spraw

Zarówno w przypadku sporu, jak też obciążenia zwrotnego nakładana jest 
blokada na środki ze spornej transakcji. Więcej porad na temat unikania 
sporów i obciążeń zwrotnych można znaleźć tutaj. Jeśli jednak kupujący 
zgłosi spór lub zażąda obciążenia zwrotnego, trzeba podjąć następujące 
działania:

Spory i roszczenia
Jeśli kupujący zapłacił za przedmiot, ale go nie otrzymał lub otrzymał przedmiot 

znacząco niezgodny z opisem, może z tego tytułu zgłosić spór w Centrum 

rozstrzygania. Jeżeli sporu nie uda się rozstrzygnąć, każda ze stron może 

w ciągu 20 dni przekształcić go w roszczenie. Na tym etapie PayPal zostaje 

bezpośrednio zaangażowany w przegląd sprawy i rozstrzyga ją na podstawie 

uzyskanych informacji.
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Obciążenia zwrotne
Kupujący może poprosić wystawcę karty o wycofanie płatności. Wystawcy 

kart nazywają to „obciążeniem zwrotnym”. Na tym etapie kupujący prosi swój 

bank o zwrot pieniędzy i nie angażuje w to sprzedającego.
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Rozstrzyganie sporów
W większości przypadków najprostszym sposobem rozstrzygnięcia 
sporu jest osiągnięcie przez sprzedającego i kupującego 
satysfakcjonującego porozumienia w wyniku bezpośredniego kontaktu. 
Obejrzyj krótki film, aby zobaczyć, jak można rozstrzygnąć spór. 
Rozwiązywanie sporów

Porady dotyczące efektywnej 
komunikacji z klientami:

•  Załóż działanie w dobrej wierze
Rozpocznij rozmowę bez uprzedzeń i wysłuchaj argumentów 
kupującego. Wiele problemów wynika z nieporozumień i zwykłych 
ludzkich błędów.

•  Podejdź do sprawy konstruktywnie
Jasno wyjaśnij kupującemu, że chcesz znaleźć rozwiązanie (kupujący 
zazwyczaj chce tego samego). Okazanie szacunku może sprawić, że 
rozmowa będzie bardziej efektywna.

•  Okaż chęć rozwiązania problemu
Nawet jeśli się niecierpliwisz, nie ulegaj pokusie okazywania tego 
klientowi. Utrudnia to bowiem osiągnięcie porozumienia.

•  Myśl strategicznie
Nie wszystkie bitwy warto stoczyć. Jeśli dziś nie jest możliwe osiągnięcie 
porozumienia, być może pojawią się na nie szanse jutro.

•  Przewiduj potencjalne spory
Jeśli dysponujesz istotnymi dla kupujących informacjami, przekaż 
je im jak najszybciej – być może dzięki nim kupujący wstrzyma się 
z otworzeniem sporu. Jeśli na przykład opublikujesz wiadomość, 
że „Wszystkie wysyłki z Krakowa są obecnie opóźnione ze względu 
na panującą śnieżycę”, umożliwisz kupującym poznanie przyczyn 
opóźnienia, zanim ewentualnie zdecydują się na zgłoszenie sporu.

Spory i roszczenia1



Proces rozstrzygania sporów w systemie PayPal

Przekształcenie sporu w roszczenie

Przebieg procesu rozstrzygania sporów:

Jeśli kupujący i sprzedający nie mogą dojść do satysfakcjonującego porozumienia, możemy pomóc znaleźć rozwiązanie. Po zainicjowaniu 
przez kupującego procedury polubownego rozstrzygania sporu blokujemy środki powiązane ze sporną transakcją do momentu osiągnięcia 
porozumienia. Jeśli kupujący i sprzedający nie są w stanie dojść do porozumienia, spór może zostać przekształcony w roszczenie. 
Rozstrzygnięciem go zajmie się wówczas serwis PayPal.

Przekształcenie sporu w roszczenie pozwala PayPal na zbadanie i rozstrzygnięcie sprawy. Zarówno kupujący, jak i sprzedający mają na to 20 dni 
od daty zgłoszenia sporu. Jeśli kupujący zgłasza wobec Ciebie roszczenie, możemy poprosić Cię o przedstawienie następujących informacji: 

•  Dowód nadania paczki w firmie transportowej, numer monitorowania przesyłki lub kopia potwierdzenie odbioru z podpisem.
•  Dowód dostarczenia przedmiotu zastępczego lub dokonanie zwrotu pieniędzy 
               (jeśli kupujący przesyłkę otrzymał, ale wystąpił z nią problem).
•  Podpisana umowa lub inne dowody potwierdzające, że dana usługa została dostarczona.
•  W przypadku sprzedaży artykułów w postaci elektronicznej możemy Cię poprosić o przesłanie dowodu pobrania tych artykułów przez  
               kupującego.

Jeśli kupujący zgłosi spór, powiadomimy Cię 
o tym wiadomością e-mail. Jednocześnie 
zablokujemy środki ze spornej transakcji na 
czas trwania sporu.

Zapoznaj się ze szczegółami sporu 
i odpowiedz, przedstawiając swoje 
wyjaśnienia. Nie zwlekaj z odpowiedzią i 
zaproponuj opcje rozstrzygnięcia sporu.

Po zgłoszeniu sporu sprzedający i kupujący 
mają 20 dni na znalezienie rozwiązania. 
W większości przypadków to wystarcza 
i kupujący zamyka spór po osiągnięciu 
porozumienia.

Powiadomienie          
o sporze

Odpowiedź 
sprzedającego
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Kupujący prosi wystawcę karty   
o obciążenie zwrotne.

Obciążenia zwrotne

Rozstrzyganie spraw dotyczących obciążeń zwrotnych

Procedura obciążenia zwrotnego:

Serwis PayPal nie inicjuje ani nie rozpatruje obciążeń zwrotnych, ponieważ leży to w gestii wystawców kart. Rozstrzyganie spraw związanych z 
obciążeniami zwrotnymi jest zatem regulowane zasadami określanymi przez danego wystawcę. Nie rozstrzygamy również kwestii zasadności obciążeń 
zwrotnych. Należy to bowiem do kompetencji wspomnianych wystawców. Nasza rola ogranicza się jedynie do zebrania informacji o transakcji oraz 
ułatwienia Ci współpracy z wystawcą karty w celu rozstrzygnięcia obciążenia zwrotnego. 

Możemy poprosić Cię o informacje, które pomogą zakwestionować obciążenie zwrotne. Jeśli obejmuje Cię Ochrona sprzedających w systemie 
PayPal, pokryjemy Twoje straty, nawet jeśli dojdzie do skutecznego obciążenia zwrotnego. Musisz jednak pamiętać o kilku ważnych terminach:

• Kupujący może złożyć wniosek o obciążenie zwrotne przez 120 dni od daty dokonania płatności. Niektórzy wystawcy kart mogą ten okres 
wydłużyć do 180 dni lub dłużej. 

• Jeśli otrzymasz żądanie obciążenia zwrotnego, masz 10 dni na udzielenie odpowiedzi.
• Kwestie dotyczące obciążeń zwrotnych są zazwyczaj rozstrzygane w ciągu kilku tygodni, ale w niektórych przypadkach może to potrwać 75 dni 

lub dłużej.
• Zakwestionowanie obciążenia zwrotnego zajmuje nam 30 dni.

Wystawca karty powiadamia 
o tym nasze centrum 
autoryzacyjne i wypłaca środki z 
systemu PayPal.

Blokujemy środki sprzedającego 
powiązane z obciążeniem 
zwrotnym.

Natychmiast powiadamiamy Cię 
o tym fakcie wiadomością e-mail 
i prosimy o informacje, które 
mogą pomóc zakwestionować to 
obciążenie zwrotne.
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Działania po otrzymaniu obciążenia zwrotnego

Gdy dowiesz się o obciążeniu zwrotnym, pomożemy Ci zająć się tą sprawą. Nasi specjaliści pomogą Ci je zakwestionować 
u wystawcy karty, o ile jest to uzasadnione. Podamy Ci szczegóły transakcji i pomożemy przesłać odpowiednie informacje 

do wystawcy karty.

Zaloguj się do swojego konta 
PayPal, przejdź do Centrum 
rozstrzygania i odpowiedz 
na powiadomienie dotyczące 
obciążenia zwrotnego (lub 
sprawdź status istniejącego).

Podaj nam informacje dotyczące 
obciążenia zwrotnego, w tym 
wszystkie dokumenty związane 
z daną transakcją (np. dowód 
wysyłki).

Nasz specjalista ds. obciążeń 
zwrotnych zakwestionuje 
obciążenie zwrotne w Twoim 
imieniu i podejmie próbę 
odzyskania Twoich pieniędzy od 
wystawcy karty.

Jeśli wystawca karty rozstrzygnie 
sprawę na Twoją korzyść, z tytułu 
tej transakcji zostanie obciążony 
kupujący i otrzymasz zwrot pieniędzy. 
Jeśli sprawa zostanie rozstrzygnięta 
na korzyść kupującego, transakcja 
zostanie anulowana i kupujący otrzyma 
zwrot pieniędzy.
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