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Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU 

 

W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 
 
1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie zostały zrealizowane lub 
są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. 
 
2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU wskazany w art. 1 ust. 2 Regulaminu lub elektronicznej, 

za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej PayU: www.payu.pl. Reklamacja 

powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 
 
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, 
PayU zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.  
4. PayU rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 
 
5. Klient zobowiązany jest współdziałać z PayU, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z 

przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami oraz instytucjami finansowymi, a także 

organami nadzoru, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących 

transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana Płatność oraz na każde wezwanie PayU, w terminie 7 dni od 

otrzymania takiego wezwania, dostarczyć PayU, kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach 

której Klient zrealizował Płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem usługi, w tym: kopię 

potwierdzenia nabycia towaru lub usługi. 

 

W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu świadczenia usługi „PayU” (Konto PayU): 
 
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie zostały zrealizowane lub 

są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. 
 
2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU lub elektronicznej, za pomocą formularza 

kontaktowego znajdującego się w domenie internetowej PayU: payu.pl. Reklamacja powinna zawierać co 

najmniej adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają 

uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we 

wskazanym zakresie.  
3. PayU rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta PayU danego użytkownika. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach PayU może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego 

reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta PayU. 
 
5. Użytkownik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną w szczególności do Miejskich lub Powiatowych 
Rzeczników Konsumenta w zakresie rozstrzygnięcia reklamacji przez PayU. 

 

W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulamin Usługi PayU Express: 
 
1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługa PayU Express nie została zrealizowana lub jest realizowana niezgodnie 

z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Klient ma także prawo do reklamacji transakcji dokonanych w ramach 

Usługi PayU Express, budzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości ich przeprowadzenia. 
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2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU, w formie elektronicznej, za pomocą formularza 

kontaktowego znajdującego się na w domenie payu.pl, telefonicznej lub za pośrednictwem kanałów komunikacji 

udostępnionych przez Bank. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz 

opis zgłaszanych zastrzeżeń. 
 
3. Jeśli w momencie złożenia przez Klienta reklamacji możliwość korzystania z Usługi PayU Express nie jest 

zablokowana PayU może zablokować możliwość korzystania z Usługi PayU Express, o ile zachodzą 

przesłanki określone w art. 10 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 
 
4. O ile przedmiot reklamacji wymaga przedłożenia dokumentów, do reklamacji powinny być dołączone stosowne 

dokumenty związane z przedmiotem reklamacji, np. kopie ewentualnych rachunków lub innego rodzaju dokumenty 

związane z transakcją. 
 
5. W przypadku reklamacji transakcji dokonanych przez osoby nieuprawnione (np. wskutek kradzieży danych lub 

uzyskania nieuprawnionego dostępu do Konta PayU lub Usługi PayU Express) PayU ma prawo zażądać złożenia 

oświadczenia w formie pisemnej dotyczącego okoliczności nieuprawnionego skorzystania z Usługi PayU Express.  
6. W odniesieniu do reklamacji wymagających złożenia dokumentów, które w szczególności dotyczą transakcji 
 
mogących budzić podejrzenie popełnienia przestępstwa, PayU lub Bank mogą zażądać złożenia reklamacji w formie 
 
pisemnej. 
 

7. W przypadku reklamacji transakcji dokonanych przez osoby nieuprawnione (np. wskutek kradzieży danych lub 

uzyskania nieuprawnionego dostępu do Konta PayU lub Usługi PayU Express) wskazane jest również złożenie 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania i dołączenie do reklamacji 

otrzymanego dokumentu potwierdzającego złożenie zawiadomienia. 
 
8. W przypadku składania reklamacji za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest załączenie 
stosownego pełnomocnictwa. 
 
9. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem 

reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o uzupełnienie zgłoszenia we wskazanym zakresie w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby PayU. W trakcie trwania procesu rozpatrywania reklamacji PayU 

może także zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację i pisemne potwierdzenie 

dokumentów reklamacyjnych zebranych w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji.  
10. Reklamacja złożona w Banku zostaje przekazana do PayU i podlega dalszemu rozpatrzeniu przez PayU.  
11. Po analizie zgłoszenia reklamacyjnego oraz materiałów dostarczonych przez Klienta PayU: 
 
a) potwierdza zasadność reklamacji i informuje Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji,  
b) potwierdza, że reklamacja jest niezasadna. 
 
12. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayU pisemnie lub w formie elektronicznej lub 
za pośrednictwem Banku pisemnie lub w formie elektronicznej o ile Bank udostępni taką możliwość. 
 
13. PayU rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie 

reklamacji wymaga współdziałania Banku, Akceptanta lub współpracy Klienta, termin rozpatrzenia reklamacji może 

ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania odpowiednich informacji, o czym Klient zostanie poinformowany, 

przy czym maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 90 dni. 
 
14. Klient zobowiązany jest współdziałać z PayU w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z reklamacjami, 
w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której 
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nastąpiła reklamowana Płatność oraz na każde wezwanie PayU, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, 

dostarczyć PayU kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Klient zrealizował Płatność 

dokonaną przelewem z wykorzystaniem Usługi PayU Express, w tym kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi. 

15. Klient może wnieść do organu sprawującego nadzór nad PayU skargę na jej działanie, jeżeli działanie to narusza 

przepisy prawa. Organem sprawującym nadzór nad PayU jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

 

W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulamin Systemu:  
1. PayU rozpatruje reklamacje dotyczące działalności Systemu. 
 
2. PayU może samodzielnie zakwestionować Płatność, jeśli stwierdzi istnienie przesłanek do złożenia przez 

Klienta reklamacji dotyczącej Płatności. Uprawnienie to wygasa w terminie 13 miesięcy od dnia dokonania przez 

Klienta Płatności. 
 
3. Jeśli Partner stwierdza nieprawidłowość w działaniu Systemu, zobowiązany jest zgłosić PayU 
stwierdzone nieprawidłowości: 
 
a. w przypadku nieprawidłowości dotyczącej nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej 

Płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od udostępnienia informacji o 

Płatności na Koncie Partnera, 
 
b. w przypadku nieprawidłowości w działaniu Systemu, innej niż opisana w pkt. a, niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu, w którym Partner nieprawidłowość zauważył lub mógł z 

łatwością zauważyć. Po upływie terminów określonych w pkt a i b niniejszego ustępu roszczenia Partnera wobec 

PayU z tytułu obsługi Płatności, których dotyczyć miała reklamacja wygasają a strony Umowy zgodnie postanawiają, 

że od momentu upływu tych terminów PayU jest zwolniona z obowiązku świadczeń odpowiadających roszczeniom 

Partnera, których to roszczeń podstawą są nieprawidłowości dotyczące nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub 

nienależycie zrealizowanej Płatności lub inne nieprawidłowości w działaniu Systemu. 
 
4. PayU dokonuje weryfikacji, czy reklamacja Partnera spełnia wymogi określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu 

oraz przez Dokumentację. W ramach weryfikacji reklamacji PayU jest uprawniona do odrzucenia reklamacji z 

powodu niezachowania wymogów Dokumentacji ze skutkiem wygaśnięcia roszczenia Partnera wobec PayU z 

tytułu szkód poniesionych przez Partnera spowodowanych nieprawidłowym działaniem Systemu. 
 
5. Partner zobowiązany jest udzielić PayU wyjaśnień w sprawach reklamacyjnych związanych z obsługą 

Płatności, zwłaszcza w przypadku zgłoszenia ich przez Klienta. Partner udziela wyjaśnień oraz przekazuje 

wymagane dokumenty w terminie 5 dni kalendarzowych od wysłania przez PayU Komunikatu z wezwaniem do 

udzielenia wyjaśnień. Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uniemożliwia podjęcie 

przez PayU procesu wyjaśniającego i skutkuje obciążeniem Partnera kwotą reklamowanej Płatności. 
 
6. Rozpatrzenie reklamacji przez PayU następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od 

otrzymania reklamacji przez PayU bądź powzięcia przez PayU wiadomości o zaistnieniu przesłanek do złożenia przez 

Klienta reklamacji dotyczącej Płatności. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez PayU 

współdziałania z Instytucjami pośredniczącymi, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania 

od Instytucji pośredniczących odpowiednich informacji, przy czym nie może przekroczyć 90 dni. 
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7. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Partnerowi należy się zapłata w ramach Płatności będącej 

przedmiotem reklamacji, która to Płatność wcześniej nie została wypłacona Partnerowi, udostępnienie Płatności na 

Rachunku Rozliczeniowym następuje niezwłocznie. 
 
8. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Partnerowi nie przysługuje zapłata w ramach 

Płatności będącej przedmiotem reklamacji, która to Płatność wcześniej została już wypłacona Partnerowi, Partner 

zobowiązuje się, w zależności od wskazania zamieszczonego w rozstrzygnięciu reklamacji: 
 
a) zwrócić PayU otrzymaną wypłatę w trybie określonym w § 13 ust. 2-3 Regulaminu w terminie 5 Dni Roboczych 
od zakomunikowania przez PayU rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji, 
 
b) zwrócić otrzymaną kwotę innej osobie wskazanej w rozstrzygnięciu reklamacji i w sposób określony w 
tym rozstrzygnięciu. 
 
9. Zwrot otrzymanej przez Partnera kwoty następuje w wysokości wynikającej z rozstrzygnięcia reklamacji oraz 
niezależnie od tego, czy rozstrzygnięcie reklamacji zostało dokonane przez PayU czy Instytucję pośredniczącą.  
10. Zobowiązanie, o którym mowa w ust 8 nie wygasa nawet w przypadku rozwiązania Umowy. 
 
11. Zakończone postępowanie reklamacyjne może zostać wznowione, a rozstrzygnięcie zmienione w razie 
ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji. 
 
12. PayU nie rozpatruje reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Partnera 
zobowiązania względem Klienta związanego z Płatnością. 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu – Procedura reklamacji: 
 
1. Partner ma obowiązek przyjmować od Klientów reklamacje dotyczące Płatności. Partner zobowiązany 

jest poinformować Klientów o trybie składania reklamacji. Reklamacje te Partner zobowiązany jest 

rozpatrzyć w pierwszej kolejności we własnym zakresie. 
 
W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Partnera, a dotyczą nieprawidłowości w 

działaniu Systemu, Partner przekazuje reklamacje do PayU zgodnie z ust. 2. Wszystkie spory pomiędzy Partnerem a 

Klientem dotyczące transakcji będą rozstrzygane pomiędzy Partnerem a Klientem. W przypadku Płatności Kartą 

Płatniczą Partner powinien skierować Klienta do wydawcy jego Karty. PayU nie ponosi odpowiedzialności za spory 

wynikające z umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Klientem.  
2. Partner może złożyć reklamację dotyczącą nieprawidłowości w działaniu Systemu w terminach, o których mowa w  
§ 9 ust 3 Regulaminu Systemu.  
3. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres PayU lub elektronicznej na adres pomoc@payu.pl. 
 
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym muszą być zawarte co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów 

uczestniczących w transakcji, data transakcji, reklamowana kwota oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. 
 
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji 

PayU zwraca się do Partnera o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku termin 

rozstrzygnięcia reklamacji jest liczony od dnia dostarczenia przez Partnera brakujących informacji.  
6. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji przez PayU. 
 
7. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez PayU współdziałania z wydawcami 
elektronicznych instrumentów płatniczych, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od 
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wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych odpowiednich informacji, przy czym nie może przekroczyć 90 
 
dni. 
 
8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest: 
 
a. w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej – na adres korespondencyjny Partnera podany przy zawarciu 
 
Umowy; b. w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej – na adres mailowy Partnera podany przy 
zawarciu Umowy. 
 
9. Partner zobowiązany jest współdziałać z PayU w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z 

przeprowadzanymi przez wydawców kart płatniczych reklamacjami, w szczególności zobowiązany jest udzielać 

wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność. 
 
10. Partner udziela wyjaśnień oraz przekazuje wymagane dokumenty w terminie 5 dni kalendarzowych od 
wysłania przez PayU Komunikatu z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień.  
11. PayU ma prawo żądać w szczególności następujących dokumentów:  
a. informacje o szczegółach dokonania (realizacji) transakcji lub/i informacje o danych szczegółowych kupującego; 
 
b. skan potwierdzenia odbioru towaru/realizacji usługi, z widocznym czytelnym podpisem Klienta (potwierdzenie 
nadania przesyłki, czy odbiór towaru z paczkomatu nie jest wystarczającym dokumentem do oddalenia reklamacji);  
c. dla usług niematerialnych – wszelkie dowody, że nastąpiło doładowanie, wysyłka kuponu – logi systemowe, zrzuty  
z ekranu; 
 
d. dodatkowe informacje (np. korespondencja między Partnerem a Klientem, jeśli Klient wcześniej 
reklamował transakcję bezpośrednio u Partnera);  
e. potwierdzenie dokonania zwrotu lub anulowania płatności;  
f. inne, wyszczególnione w Komunikacie dokumenty. 
 
12. Partner zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty 
realizacji transakcji.  
13. Partner przesyła wymagane dokumenty drogą elektroniczną na adres mailowy help@payu.pl. 
 
14. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Partnerowi nie przysługuje zapłata za Płatność będącą 

przedmiotem reklamacji, która wcześniej została już zapłacona (w szczególności na skutek niedotrzymania przez 
 
Partnera terminu przekazania wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. Partner zobowiązany jest 
do zwrotu otrzymanej zapłaty w sposób, o którym mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu Systemu. 
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