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BETALINGER, 3. KVARTAL 2018 

God mulighed for, at 
julen betales kontaktløst 

I 3. kvartal foretog danskerne 251 mio. kontaktløse 

kortbetalinger. Det svarer til 61 pct. af alle kortbeta-

linger i danske forretninger1. De kontaktløse betalin-

ger udgør en stadig større del, og sammenlignet 

med sidste år er der sket en stigning på hele 24 pro-

centpoint. Der er altså god mulighed for, at dette års 

juleindkøb foretages kontaktløst. 

Dermed fortsætter de danske forbrugere hastigt 

med at tage den kontaktløse teknologi til sig, som 

må siges at være blevet den nye norm, når der beta-

les med kort i forretningerne.  

I kroner og øre er der dog fortsat lidt vej, før de kon-

taktløse betalinger overstiger chipbetalingerne. Den 

gennemsnitlige kontaktløse betaling er noget lavere 

end med chip: 158 kr. sammenlignet med 335 kr. Rent 

teknisk er der ingen grund til denne forskel. Forskel-

len skyldes derfor alene betalingsadfærd eller mang-

lende viden om, at der ingen beløbsgrænse er ved 

kontaktløs betaling i Danmark. 

Danskernes appetit på at bruge den nye teknologi er 

i høj grad hjulpet på vej af infrastrukturen, hvor 89 

pct. af alle kortterminaler og 80 pct. af alle danske 

betalingskort nu understøtter kontaktløs betaling. 

Visa og MasterCard har sat udgangen af 2019 som 

deadline for, hvornår de resterende kortterminaler 

skal være i stand til at tage imod kontaktløse beta-

linger.  

En anden trend på betalingsområdet er, at det i sti-

gende grad også er muligt at betale med et mobilt 

betalingskort frem for et fysisk. Det er fx betalings-

løsninger som Apple Pay, MobilePay, Mobilt Dankort 

og fra 30. oktober også Google Pay. Betalinger med 

mobile betalingskort fylder dog en meget begræn-

set del af danskernes samlede betalinger i forretnin-

gerne.
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1
 Betegnelsen forretninger dækker i denne sammenhæng over fysiske 

forretninger (betjent ekspedition), selvbetjenings- og automatsalg i 

Danmark. 

 Infrastrukturen understøtter 

kontaktløs betaling 
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Anm.: Andel af henholdsvis samlet antal kortterminaler, beta-

lingskort og kortbetalinger og henholdsvis antal og værdi 

i forretninger og selvbetjeningsmiljøer. 
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