
Nogle gange kan der opstå problemer med en bestilling. 

Vi er her for at hjælpe dig, hvis det sker.

Løsning af tvister, 
krav og chargebacks.



Potentielle situationer.

Tvister og chargebacks har egentlig samme effekt – pengene i 
forbindelse med salget bliver tilbageholdt – men det er forskelligt, 
hvordan sagerne bliver løst. Læs vores vejledning om, hvad du kan 
gøre for at undgå tvister og chargebacks, så du kan forebygge, at disse 
problemer opstår. Men hvis en kunde opretter en tvist eller chargeback, 
kan du her se, hvad du skal gøre:

Tvister og krav
Hvis en kunde har betalt for en vare, men ikke har modtaget den eller har 

modtaget en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen, kan kunden oprette 

en tvist i Løsningscentret. 

Hvis tvisten ikke kan løses, kan begge parter eskalere den til et krav inden for 

20 dage. På dette tidspunkt involveres PayPal direkte og træffer en beslutning 

ved hjælp af de oplysninger, der er indsendt.
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Chargebacks
Kunden kan bede sin kortudsteder om at tilbageføre pengene for et køb, 

det kaldes chargeback. Her beder kunden sin bank om en tilbagebetaling og 

involverer ikke sælgeren.
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Løsning af tvister
I de fleste tilfælde er den nemmeste måde at løse en tvist på for kunder 
og sælgere at kontakte hinanden og sammen arbejde på at finde ud af, 
hvad der er sket, og nå frem til en løsning i fællesskab. I videoen kan du 
se, hvordan du løser en tvist. 

Tips til god kommunikation med 
kunderne

• Antag, at kunden er i god tro 
Begynd samtalen med et åbent sind, og lyt tålmodigt til 
kunden. Mange problemer skyldes fejlkommunikation og simple 
menneskelige fejl.

• Vær konstruktiv 
Gør det klart for kunden, at du gerne vil finde frem til en løsning – 
det er som regel også det, kunden gerne vil. Gensidig respekt giver 
en mere produktiv samtale.

• Fokuser på løsninger 
Selvom du bliver utålmodig, så lad være med at blive fristet til at 
skælde kunden ud. Det gør det kun sværere at nå til enighed.

• Tænk langsigtet 
Det er ikke alle kampe, der er værd at kæmpe. Giv kunden ret i dag, 
og åbn på den måde op for muligheden for flere salg i fremtiden.

• Vær på forkant 
I Løsningscentret kan du indtaste meddelelser, som alle dine kunder 
får vist, før de opretter en tvist. Hvis du f.eks. skriver meddelelsen: 
"Alle forsendelser er i øjeblikket forsinkede pga. snestormen", har 
kunderne mulighed for at forstå situationen, inden de opretter en 
tvist.

Tvister og krav1



Sådan løser vi tvister

Når en tvist eskaleres til et krav

Sådan fungerer det:

Når kunder og sælgere ikke kan nå til enighed, kan vi hjælpe dem med at finde frem til en løsning. Når en kunde opretter en tvist, 
tilbageholder vi pengene for betalingen, indtil tvisten er løst. Hvis kunden og sælgeren ikke kan nå til enighed, kan tvisten eskaleres til et krav. 
Her træder vi til for afgøre udfaldet af sagen.

Uanset om du er sælger eller kunde, vil vi i tilfælde af et krav undersøge sagen og komme med en afgørelse. Kunderne har 20 dage fra det 
tidspunkt, hvor de opretter en tvist, til at oprette et krav. Hvis en kunde opretter et krav mod dig, beder vi dig muligvis om at sende os nogle af 
følgende oplysninger: 

• Kvittering fra tredjepartsfragtfirma, sporingsnummer eller underskriftsbevis for at bevise, at en vare er leveret.
• Bevis for, at du har sendt en erstatningsvare eller tilbagebetalt pengene, hvis kunden har modtaget varen, men der var et problem med den.
• En underskrevet kontrakt eller andet bevis på, at tjenesterne er leveret.
• Hvis du har solgt en digital vare, kan vi bede om dokumentation for, at kunden har downloadet varen.

Vi giver dig besked via e-mail, hvis en kunde 
opretter en tvist. Vi tilbageholder derefter 
hele købsbeløbet midlertidigt.

Gennemgå tvisten, og giv din forklaring 
af, hvad der er sket. Svar hurtigt tilbage, 
og kom også med forslag til, hvordan 
tvisten kan løses.

Når en tvist er blevet oprettet, har du og 
kunden 20 dage til at nå frem til en løsning. 
I de fleste tilfælde er der ikke behov for 
andet. Kunden lukker tvisten, når I har 
fundet en løsning.

Meddelelse om tvist Dit svar Løsningen på det1 2 3



Kunden anmoder om en 
chargeback fra kortudstederen.

Chargebacks

Sådan håndteres chargebacks

 Sådan ser chargebackprocessen ud:

Vi tager ikke initiativ til eller håndterer chargebacks – det er kundens kortudsteder, der gør det, og det er kortudstederens vilkår, der gælder. Vi afgør 
heller ikke gyldigheden af en chargeback. Det er kortudstederens ansvar. Vores rolle er at indsamle oplysninger om betalingen og hjælpe dig med at 
samarbejde med kortudstederen om at håndtere chargebacken.

Du vil muligvis blive bedt om at sende flere oplysninger, der er nødvendige for at kunne løse sagen. Så længe dit salg er dækket af vores 
sælgerbeskyttelse, dækker vi dit tab – også selvom du taber sagen om chargebacken. Der er nogle generelle tidsfrister, du bør være opmærksom 
på:

• Kunderne kan anmode om en chargeback 120 dage eller mere efter at have afgivet en bestilling.
• Hvis en af dine kunder anmoder om en chargeback, har du 10 dage til at besvare den.
• Chargebacks behandles normalt inden for et par uger, men det kan tage 75 dage eller mere i nogle tilfælde.
• Det tager os 30 dage at bestride en chargeback.

Kortudstederen underretter 
vores forhandlerbank og trækker 
pengene fra PayPal.

Vi tilbageholder dine (sælgers) 
penge, der er relateret til 
chargebacken.

Vi underretter dig med det 
samme via e-mail og anmoder om 
oplysninger, der kan hjælpe med at 
bestride chargebacken.
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Sådan gør du, hvis en af dine kunder anmoder om en chargeback

Hvis du bliver underrettet om en chargeback, hjælper vi dig med at håndtere dette. Vores team af specialister i 
chargebacks kan hjælpe dig med at oprette en sag over for kortudstederen – forudsat at du har en god grund til at 

bestride den.

Log på din konto, gå til 
Løsningscentret, og besvar 
meddelelsen om din chargeback 
(eller se statussen for en 
eksisterende chargeback).

Send os oplysningerne om 
chargebacken, herunder alle 
dokumenter om handlen (f.eks. 
bevis på afsendelse af vare).

Vi vil derefter bestride denne 
chargeback på dine vegne og 
forsøge at inddrive pengene fra 
kundens kortudsteder.

Hvis kortudstederen afgør sagen 
til din fordel, opkræves kunden for 
betalingen, og du får dine penge 
tilbage. Hvis sagen afgøres til fordel 
for kunden, annulleres betalingen, 
og kunden modtager en fuld 
tilbagebetaling.
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