Chargeback
Contestação de venda
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Chargeback
Chargeback é a contestação da venda efetuada pelo portador do cartão diretamente com
o emissor, seja ela na modalidade crédito ou débito. As regras são determinadas pelas
bandeiras, que devem ser seguidas pelos emissores e adquirentes. Para entendermos
melhor o fluxo, veja abaixo os envolvidos nos processos de contestação:

Portador: clientes/consumidores que possuem cartões de crédito e de débito.
Bandeiras: definem as regras para o funcionamento e a organização para os meios de pagamentos
entre os adquirentes e emissores de cartões.
Emissores: instituições financeiras que emitem e administram cartões de crédito ou de débito.
Adquirente: responsável pela captura, processamento e liquidação financeira das transações com
cartões de crédito e débito junto aos estabelecimentos credenciados.
Um dos principais motivos da contestação é o não reconhecimento da transação, ou seja, quando o
portador recebe a fatura e não reconhece a compra.
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Entenda os motivos das contestações de venda:

Desacordo comercial

Mercadoria ou serviço não recebido.
O prazo de entrega da mercadoria ou do
serviço não foi cumprido.
Mercadoria com defeito.
A mercadoria foi recebida com algum
vício que impede o seu uso.
Mercadoria ou serviço
diferente do descrito.
O portador do cartão recebeu
um produto ou serviço diferente
do contratado.

Mercadoria devolvida.
O portador do cartão não está mais
de posse da mercadoria e não
recebeu o crédito.
Crédito não processado.
O portador do cartão acordou
o cancelamento da transação com
o estabelecimento e não recebeu
o crédito.

Fraude
Portador não fez ou não
autorizou a transação.
A transação foi processada sem a
autorização do portador. Este motivo
pode ser utilizado apenas para vendas
com cartões não presentes. Por exemplo,
em transações com lojas virtuais.
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Entenda os motivos das contestações de venda:

Autorização
Autorização não obtida.
Este é o único motivo de contestação
identificado diretamente pelo emissor.
Esta situação pode ocorrer quando
a transação foi processada sem
autorização ou o valor processado
difere do autorizado.

Erro de processamento
Duplicidade na transação.
A venda foi realizada duas vezes
para um único serviço/produto.
Pagamento por outros meios.
A venda foi transacionada pela Rede e/ou
outra adquirente e/ou o pagamento foi feito
em dinheiro.

Diferença de valor cobrado
ou parcela.
O valor da transação ou da parcela
não foi efetuado conforme acordado
no ato da venda.

Importante:
Um dos principais motivos da contestação
é o não reconhecimento da transação, ou seja,
quando o portador recebe a fatura e não
reconhece a compra.

6

Processo
de disputa
o que é consulta
de cheques
.
.
.
Rede

02
01

.

Qual o prazo em que o portador do cartão pode efetuar a contestação de
venda?
O prazo para o portador efetuar a contestação depende do motivo da
mesma:
Desacordo comercial:

Fraude:

Pode ser contestado até 120 dias

Pode ser contestada até 120 dias

das datas: recebimento

da data do processamento

da mercadoria, evento, defeito,

da transação, ou seja, da data

serviço, devolução da mercadoria

que a venda foi realizada.

ou do crédito acordado. Este prazo
não pode ultrapassar 540 dias
do processamento da transação.

Erro de processamento:
Pode ser contestado até 120 dias
da data do processamento
da transação, ou seja, da data
que a venda foi realizada.

O que é a solicitação de comprovação de venda?
A solicitação de comprovação de venda é o pedido realizado pela Rede para que o
estabelecimento encaminhe as documentações que comprovem a venda ou a entrega da
mercadoria/serviço. Desta forma, será realizada a disputa da contestação com o emissor.
Conforme demonstrado no fluxo acima, os documentos recebidos são direcionados
aos emissores para análise, conforme o motivo da contestação x documentos. Ou seja,
o emissor pode ou não acatar (aceitar), caso os documentos não comprovem ou não se
enquadrem corretamente nas disputas.
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Quais os motivos de contestação de venda que requerem documentação?

Fraude

Erro de processamento

Desacordo

Disputa de Cartão Presente - Venda Física
Quais os documentos necessários para comprovar cada contestação de
venda realizada com a presença do portador?

Erro de processamento
01

Prova de que a transação
foi processada corretamente.

02 Comprovantes de venda
assinados e/ou com digitação de
senha (contestação de duplicidade
e/ou pagamento por outros meios
e diferença de valor).

03 Notas fiscais que comprovem o valor
correto cobrado.
04 Carta explicativa sobre o ocorrido
com a transação em questão.
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Quais os documentos necessários para comprovar cada contestação
de venda realizada com a presença do portador?
Desacordo comercial
01 Comprovante da entrega
da mercadoria ou serviço.
02 Carta explicativa sobre o ocorrido
com a transação em questão.
03 Nota fiscal da mercadoria
ou serviço.

04 Comprovação de que a mercadoria
e/ou serviço estava conforme
o descrito.
05 Política de cancelamento
e/ou troca de mercadoria
ou serviço.

Abaixo os documentos que devem ser encaminhados exclusivamente para os segmentos
de Turismo e Entretenimento, que envolvam Cia Aérea, Agência de Turismo, Hotelaria e
Locadora:
01 Prova de que o cliente voou
com o bilhete da companhia área.
02 Prova de que o cliente usou
o pacote de turismo adquirido
na agência ou no hotel.
03 Autorização de débito assinada
(não permitida para cartões
emitidos fora do Brasil).

05 Carta explicativa sobre
o ocorrido com a transação
em questão.
06 Política de cancelamento
e/ou troca de mercadoria
ou serviço.
07 Comprovante de toda
a transação de locação
de veículo e/ou autorização.

04 Registro da transação.
Importante:
Os documentos relacionados são sugeridos para
que o estabelecimento tenha a possibilidade de
apresentar o máximo de documentos possível e
obter a maior eficiência em suas disputas.

10

Cartão Não Presente - Loja Virtual/
Venda Digitada
Quais os documentos necessários para comprovar cada contestação
de venda realizada sem a presença do portador?
A contestação de cartão não presente é dividida em três grupos: Fraude, Desacordo
Comercial e Erro de Processamento.

Fraude
01 Prova do vínculo do portador do
cartão com o comprador.

04 Nota fiscal da mercadoria
ou do serviço.

02 Comprovante da entrega da
mercadoria ou do serviço.

05 Registro da transação.

03 Carta explicativa sobre o ocorrido
com a transação em questão.

Abaixo os documentos que devem ser encaminhados exclusivamente para os segmentos
de Turismo e Entretenimento, que envolvam Cia. Aérea, Agência de Turismo, Hotelaria e
Locadora para motivo de Fraude:

01 Prova do vínculo do portador do
cartão com o comprador.
02 Prova de que o cliente voou com
o bilhete da companhia área.
03 Prova de que o cliente usou o pacote
de turismo adquirido na agência ou
no hotel.

05 Autorização de débito assinada
(não permitida para cartões
emitidos fora do Brasil).
06 Comprovante de toda a transação
de locação de veículo e/ou autorização
para cobrança de multas e/ou avarias.
07 Carta explicativa sobre o ocorrido
com a transação em questão.

04 Registro da transação.
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Erro de processamento
01

Prova de que a transação foi
processada corretamente.

02 Comprovação de que se tratam
de duas transações distintas.

03 Notas fiscais que comprovem
o valor correto cobrado.
04 Carta explicativa sobre
o ocorrido com a transação
ou transações em questão.

Desacordo comercial
01 Comprovante da entrega
da mercadoria ou serviço.
02 Carta explicativa sobre
o ocorrido com a transação
em questão.

04 Comprovação de que
a mercadoria e/ou serviço
estava conforme o descrito.
05 Política de cancelamento
e/ou troca de mercadoria
ou serviço.

03 Nota fiscal da mercadoria
ou serviço.
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Abaixo os documentos que devem ser encaminhados exclusivamente para os segmentos
de Turismo e Entretenimento, que envolvam Cia Aérea, Agência de Turismo, Hotelaria e
Locadora:
01 Prova de que o cliente voou com

05 Carta explicativa sobre o ocorrido

o bilhete da companhia área.

com a transação em questão.

02 Prova de que o cliente usou o pacote

06 Registro da transação.

de turismo adquirido na agência
ou no hotel.

07 Política de cancelamento e/ou
troca de mercadoria ou serviço.

03 Autorização de débito assinada
(não permitida para cartões
emitidos fora do Brasil).
04 Comprovante de toda a transação
de locação de veículo e/ou
autorização para cobrança de
multas e/ou avarias.

Importante:
Os documentos relacionados são sugeridos para
que o estabelecimento tenha a possibilidade de
apresentar o máximo de documentos possível
para obter a maior eficiência em suas disputas. A
responsabilidade é do estabelecimento em caso de
transações não presenciais.
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Por que a solicitação de comprovação de venda deve ser atendida?
Este processo possui débitos envolvidos, ou seja, o estabelecimento deve
encaminhar as documentações comprovando a venda realizada dentro
do prazo previamente informado pela Rede. Caso o estabelecimento não
encaminhe as documentações, ou encaminhe fora do prazo, será gerado
ao estabelecimento o débito sobre a venda/valor contestado.

Quais os canais para visualizar as solicitações de comprovação/
contestações de venda?
A solicitação pode ser consultada pelos seguintes canais:

Internet
Portal Rede www.userede.com.br.
Após login, acessar: Vendas > Comprovar venda > Comprovar
(passo a passo do portal na página 20)

Extrato eletrônico
Arquivo com movimentação financeira, enviado através de Van (previamente contratada
pelo estabelecimento) para transmitir os arquivos e efetuar conciliação financeira. Neste
extrato são demonstradas também as Contestações.
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Como identifico o motivo de contestação de venda no Portal da Rede?
O motivo está disponível no Portal Rede
Acessar: www.userede.com.br > Efetuar login > Vendas > Comprovação de vendas >
Comprovar Vendas, na coluna “Motivo” clicar no campo “i”.
Neste campo “i” são informados os documentos a serem enviados conforme o motivo da
contestação.
Lembrando que na FAQ “Chargeback” sugerimos mais documentos para o
estabelecimento ter a maior eficiência possível em suas documentações.

Como os documentos podem ser enviados à Rede?

Os documentos devem ser anexados no Portal da Rede. Acessar: www.userede.com.br
> Efetuar login > Vendas > Comprovação de vendas > Comprovar vendas, efetuar upload
com as especificações abaixo:
01 Extensões: JPG, TIF ou PDF.
02 No máximo 1Mb de tamanho e no
mínimo 200dpi de resolução.
03 Até 10 arquivos por processo.
04 Enviar todas as páginas no formato
vertical.

Importante: O processo fica disponível para efetuar
upload no menu “Comprovar” apenas dentro do prazo de
atendimento. Após este período não é possível encaminhar
a documentação.
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Como consulto os status das documentações enviadas e no Portal da Rede?
Acessar: www.userede.com.br > Efetuar login> Vendas > Comprovar vendas > Histórico de
comprovantes.
No Histórico de Comprovantes são disponibilizadas as contestações de documentos já
enviados ou dos pendentes nos últimos 60 dias.
O status da documentação é discriminado no campo “qualidade do doc.”, que estará
disponível para consulta 48h após o envio.

Como consulto os débitos emitidos no Portal da Rede?
Acessar: www.userede.com.br > Efetuar login > Vendas > Comprovar vendas > Aviso de
débito.
É possível identificar os débitos sobre as contestações de vendas dos documentos não
encaminhados pelo estabelecimentos ou não acatados (aceitos) pelo emissor.
Os débitos também estão disponíveis no Extrato Eletrônico, para auxiliar o
estabelecimento nas conciliações.
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Portal de serviços Rede
Abaixo o passo a passo do Portal da Rede para auxiliar quanto nos acessos às contestações
de vendas no menu “Comprovar”:
01 Portal: www.userede.com.br
Efetuar login com e-mail e senha
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Portal de serviços Rede
02 O sistema apresenta o campo para pesquisa de estabelecimento por número ou
nome, e uma lista de estabelecimentos (matriz/filiais) com sucesso:
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Portal de serviços Rede
03 Navegar no menu “Vendas”, selecionar a opção “Comprovar vendas”, após selecionar
a opção “Comprovar”. O sistema apresenta a tela “Comprovar venda” com sucesso:
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Portal de serviços Rede
04 Informar o “tipo de venda” (crédito ou débito) no dropdown desejado e clicar em
buscar. O sistema apresenta a lista de contestações em aberto com sucesso:
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Portal de serviços Rede
05 Selecionar o “nº do processo” desejado e clicar em “Buscar”. O sistema apresenta a tela
“Envio de comprovantes” com sucesso:
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Portal de serviços Rede

06 Selecionar o arquivo, clicar em “Escolher arquivo” e selecionar o arquivo desejado após
clicar em “Open/Abrir”. O sistema apresenta o nome do arquivo selecionado ao lado do
botão “Escolher arquivo” com sucesso:
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Portal de serviços Rede
07 Anexar arquivo e clicar no botão “Anexar”. O sistema apresenta a solicitação
de confirmação do anexo com sucesso:
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Portal de serviços Rede
08 Confirmar anexo e clicar no botão “Confirmar”. O sistema apresenta o “Comprovante
de envio de documentos” com sucesso:
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Portal de serviços Rede

09 Navegar no menu de “vendas”, selecionar a opção “Comprovar vendas” após
selecionar a opção “Histórico dos comprovantes”. O sistema apresenta a tela “Histórico
de comprovantes” com sucesso:
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Portal de serviços Rede

10 Informar o “tipo de venda” e o “nº do processo”. No dropdown ,selecionar o “tipo de
venda”, digitar o número do processo no campo “nºdo processo” e clicar em “buscar”. O
sistema apresenta o histórico do processo com sucesso:
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Portal de serviços Rede
11 O status da documentação poderá ser visualizado no “Histórico de comprovantes”
no campo “doc. enviado” e “qualidade do doc.”, 48h após o envio:
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Portal de serviços Rede

12 Navegar no menu de “Vendas” selecionar a opção “Comprovar vendas” após selecionar
a opção “Avisos de débito”. O sistema apresenta a tela “Avisos de débito” com sucesso:
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Central de
Atendimento Rede:
4001 4433

(capitais e regiões metropolitanas)

0800 728 4433
(demais localidades)
Portal Rede:

userede.com.brbr

