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Internationale betalings-
kort vinder frem 

Internationale betalingskort har fået en betydelig 

større udbredelse over de seneste 10 år. Det gælder 

især internationale debetkort som fx Visa Debit og 

Mastercard Debit. I første halvår af 2009 stod inter-

nationale debetkort for 4 pct. af det samlede antal af 

kortbetalinger i Danmark mod 27 pct. i første halvår 

af 2019. Dankort og især VisaDankort er dog fortsat 

de mest udbredte betalingskort i Danmark. 

Flere internationale kort og hyppigere brug 

Både antallet og brugen af internationale debetkort 

er steget. Antallet af udstedte internationale debet-

kort er steget med 1,7 mio. stk. de seneste 10 år. 

Samtidig er det gennemsnitlige antal betalinger pr. 

kort steget fra 15 i første halvår 2009 til 120 i første 

halvår 2019. 

Mindre slid på danskernes internationale kort 

Antallet af udstedte betalingskort vidner om, at det 

er helt normalt at have flere forskellige kort i pun-

gen. Fx tilbyder banker ofte personer, der er fyldt 18 

år, et internationalt debetkort ud over et VisaDan-

kort. VisaDankort benyttes i gennemsnit dobbelt så 

meget som internationale debetkort. I løbet af en 

uge bliver hvert VisaDankort således i gennemsnit 

brugt 4 gange, mens det for internationale debet-

kort er omkring 2 gange. 

1. januar 2018 blev der indført forbud mod at op-

kræve et gebyr direkte for anvendelse af betalings-

kort, når en forbruger handler med de mest almin-

delige betalingsinstrumenter (herunder de mest al-

mindelige kort, der anvendes i privat regi). Det be-

tyder ikke nødvendigvis, at det samlet set for for-

brugerne bliver billigere at foretage betalinger, men 

at forskellige korttyper behandles mere ensartet og 

på linje med kontanter.1 

Mere statistik for betalinger 

Fra og med udgivelsen af denne betalingsstatistik er 

det nu muligt at finde statistik for indenlandske kre-

ditoverførsler samt hævninger og indskud af kontan-

ter. Bl.a. er det muligt at undersøge data for straks-

overførsler. Her ses en stor stigning i antallet af 

transaktioner i 1. kvartal af 2018. Det skyldes, at 

MobilePay overgik fra korttransaktioner til konto til 

konto-platform. De nye tabeller kan findes her (link) 
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Anm.: Fordeling af antal transaktioner på korttype i 1. halvår.  
 

Internationale 
kreditkort

Dankort og
VisaDankort

Internationale
debetkort

1. halvår 2009 1. halvår 2019

428
mio. stk.

1.119
mio. stk.

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/statistikbanken/Sider/default.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Betalinger-20190902.aspx

