
Dowiedz się, jak unikać 
sporów i obciążeń zwrotnych

Choć większość transakcji online przebiega bezproblemowo, to jednak czasami mogą pojawić się problemy z zamówieniem. 

Z naszego poradnika dowiesz się, jak uniknąć sporów i obciążeń zwrotnych.



Oto najczęstsze 3 typy problemów:

Potencjalne skutki dla sprzedającego:

• Przedmiot nie został dostarczony
    Kupujący zapłacił za przedmiot, ale nigdy go nie otrzymał.

• Przedmiot jest znacząco niezgodny z opisem
    

• Transakcja nieautoryzowana
    Zakupu dokonano bez zgody właściciela konta.

Oszustwo

Obciążenie zwrotneSpór

Roszczenie

W niektórych przypadkach problemy 
te mogą świadczyć o próbie oszustwa. 
W naszym poradniku dotyczącym 
unikania nieuczciwych zamówień możesz 
znaleźć wiele cennych wskazówek na 
temat identyfikowania prób oszustwa i 
zapobiegania im.

Kupujący może poprosić wystawcę karty 
kredytowej lub debetowej o wycofanie płatności 
(obciążenie zwrotne). Na tym etapie kupujący 
prosi wystawcę karty o zwrot pieniędzy i nie 
angażuje w to sprzedającego.

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. Przyczyną większości 
problemów jest nieporozumienie lub 
nieprawidłowa komunikacja.

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 taki spór 
i rozstrzyga go na podstawie uzyskanych 
informacji.

Nasze porady dotyczące zapobiegania 
sporom i obciążeniom zwrotnym

Podaj informacje kontaktowe 
Kupujący nie musi zgłaszać sporu ani żądać 

obciążenia zwrotnego, jeśli może z Tobą 
porozmawiać o zaistniałym problemie. Jeśli 

sprzedajesz droższe przedmioty, podaj 
kupującemu adres e-mail lub numer telefonu lub 

zadzwoń do niego z wyprzedzeniem.

Odpowiadaj jak najszybciej 
Nikt nie lubi czekać na odpowiedź. Odpowiadaj 
na pytania kupującego szybko i profesjonalnie. 

Kupujący otrzymał przedmiot, który znacząco różni się od opisu 
w chwili składania zamówienia.
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Sugeruj polubowne 
rozstrzygnięcie sporu 

Jeśli kupujący stwierdzi, że chce zażądać 
obciążenia zwrotnego od wystawcy karty, poproś 

go, aby zamiast tego zgłosił spór w Centrum 
rozstrzygania PayPal. W ten sposób masz szansę 

na osiągnięcie porozumienia z kupującym.
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Określ jasne zasady 
dotyczące zwrotów

Upewnij się, że Twoje zasady dotyczące zwrotów, 
w tym zwrotów pieniędzy, są zrozumiałe i łatwo 

dostępne.
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Porady dotyczące unikania 
sporów i minimalizowania strat:

Przedmiot nie został dostarczony1

Podawaj realistyczne terminy dostawy Ubezpiecz wysyłkę

Korzystaj z systemu monitorowania 
przesyłek 

Podawanie realistycznych terminów dostaw może 
pomóc uniknąć przedwczesnego zgłaszania sporów 
lub żądania obciążenia zwrotnego przez kupujących.

W czasie transportu może się wiele zdarzyć. Warto zatem wykupić 
ubezpieczenie wysyłki przedmiotów drogich lub delikatnych.

Ubezpieczenie wysyłki ma dwa cele:

•     Wysłane przedmioty zostają ubezpieczone na wypadek 
uszkodzenia lub utraty.

•      Wysłane przedmioty zostają objęte systemem monitorowania 
przesyłek. W ten sposób kupujący wie, że zamówienie zostało wysłane, 
a sprzedający dowie się, kiedy zostało dostarczone.                        

Jeśli wystąpi problem z wysyłką, wystarczy wystąpić do firmy 
transportowej z żądaniem o odszkodowanie. Pamiętaj, że roszczenia tego 
typu mogą być zgłaszane przez Ciebie, kupującego i firmę transportową. 
Skontaktuj się z firmą transportową, aby uzyskać szczegółowe instrukcje 
dotyczące procedury odszkodowawczej.

Standardowy dowód nadania wskazuje jedynie, 
że przedmiot został wysłany. Z tego względu 
zalecamy korzystanie z firm, które oferują usługę 
monitorowania przesyłek online. W ten sposób 
możesz potwierdzić dostarczenie przedmiotów.

Jeśli kwota zamówienia jest bardzo wysoka, 
opłać usługę potwierdzenia odbioru z podpisem. 
Dzięki temu masz pewność, że kupujący odebrał 
zamówienie.



Pamiętaj o kwestiach nieobjętych 
ubezpieczeniem

Zachowaj ostrożność w przypadku 
bezpośredniej wysyłki od dostawcy

Opóźnij wysyłkę zamówień wysokiego 
ryzyka

Nie korzystaj z usług firmy transportowej 
wskazanej przez kupującego

Szybko obsługuj zwroty i informuj        
klientów o wyczerpaniu zapasów

Odpowiedzialność odszkodowawcza może być 
ograniczona ze względu na typ paczki/deklarowaną 
wartość lub przez firmę transportową. Skontaktuj 
się z firmą transportową, aby upewnić się, że masz 
odpowiedni zakres ubezpieczenia.

                       

Ponieważ ponosisz odpowiedzialność za 
dostarczenie zamówienia do kupującego, wybierz 
sprawdzonego i zaufanego dostawcę. Ograniczy to 
ryzyko potencjalnych strat. Starannie sprawdzaj 
dostawców, z usług których korzystasz w krajach 
wysokiego ryzyka. Jeśli działasz jako dostawca 
bezpośredni, opracuj proces weryfikacji własnych 
dostawców. Proces ten powinien uwzględniać 
kwestie związane z gwarancjami i zarządzaniem 
zapasami. W ten sposób upewnisz się, że 
sprzedawane towary są dostępne w magazynie i 
cechuje je wysoka jakość.

Zachowaj ostrożność, jeśli kupujący nalega na wysyłkę 
w ciągu 24 godzin. Oszuści często proszą o ten 
rodzaj wysyłki, aby jak najszybciej odsprzedać drogie 
przedmioty. Zalecamy zatem opóźnienie o 24–48 
godzin wysyłki zamówień, zwłaszcza zagranicznych, 
dotyczących przedmiotów drogich i cieszących się 
dużym popytem.

Nie wysyłaj zamówień za pośrednictwem firmy 
transportowej wskazanej przez kupującego. Oszuści często 
przekierowują wysłane zamówienia na inne adresy, co 
sprawia, że nie obejmuje Cię Ochrona sprzedających w 
systemie PayPal.

Jeśli zapasy zostały wyprzedane, odpowiednio 
zaktualizuj swoją ofertę. Podaj szacowaną datę 
dostępności zapasów w magazynie lub wyraźnie 
wskaż, że zamówienie przedmiotu, którego w 
danym momencie nie ma w magazynie, jest 
zamówieniem niepotwierdzonym.



Dodaj zdjęcia i szczegółowe opisy

Opisz ewentualne wady

Szybko i zwięźle odpowiadaj na pytania

Upewnij się, że nazwa Twojego przedsiębiorstwa          
jest czytelna na fakturach

Skontaktuj się z kupującym przed wysyłką

Przedmiot jest znacząco 
niezgodny z opisem

Nieautoryzowane transakcje2 3

Klarownie i dokładnie ujawnij wszystkie ewentualne uszkodzenia, 
także kosmetyczne, oraz wady funkcjonalne sprzedawanych 
przedmiotów.

Poinformuj klientów o wszelkich potencjalnych problemach 
dotyczących danej transakcji. Jeśli na przykład wiesz, że ze względu na 
złą pogodę wysyłka będzie opóźniona, opublikuj tę informację. Dzięki 
temu kupujący znajdą odpowiedzi na swoje pytania bez zgłaszania 
sporu.

Jeśli kupujący skontaktuje się z Tobą w sprawie jakiegoś problemu, 
Twoja pomoc i pozytywne nastawienie może zapobiec przerodzeniu się 
drobnego problemu w barierę nie do przejścia.

Zrób zdjęcia produktów pod różnym kątem. Szczegółowo opisz 
produkty, aby kupujący wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Wyraźna nazwa Twojego przedsiębiorstwa pozwoli 

klientom łatwiej Cię rozpoznać.

Skontaktuj się z kupującym, aby potwierdzić 
informacje o wysyłce.
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