NOTAT
NY STATISTIK FOR BETALINGER

12. december 2017
Statistik for betalinger offentliggøres i december 2017 i en ny udgave.
Statistikken kan fremover findes i Nationalbankens statistikbank under
"Betalinger" samt i Danmarks Statistiks statistikbank. Nationalbanken vil
hvert kvartal offentliggøre nye tal sammen med en Statistik-Nyt.
Formålet med statistikken er at belyse betalingsmarkedet i Danmark. Den
hidtidige dækning af området har været sparsom og spredt på mange
kilder. Nationalbanken og Betalingsrådet har derfor haft et fælles ønske
om at forbedre og samle statistikdækningen for betalinger. Nationalbanken er indsamler og producent af statistikken, mens Betalingsrådet
har bistået med opbygningen.
STATISTIKKENS INDHOLD
Statistikkens indhold kan kategoriseres i fire hovedområder: 1. Udstedte
kort, 2. Transaktioner med kort, 3. Misbrug med kort og 4. Kontantautomater og kortterminaler, jf. figur 1.
Hvad indeholder statistik for betalinger?

Figur 1

Transaktioner med kort

Udstedte kort
Data kan bl.a. splittes op på:
• Korttyper
• Kortteknologi
• Kortholder

Misbrug af kort

Data kan bl.a. splittes op på:
• Anvendelsessted
• Kortteknologi
• Kortholder

Kontantautomater og kortterminaler
Data kan bl.a. splittes op på:
• Misbrugskategori
• Misbrugssted
• Antal/værdi/andele

Data kan splittes op på:
• Type af kontantautomat
• Type af kortterminal

I Danmark Statistiks statistikbank findes statistikken under "Penge- og kapitalmarked" > "Betalingsmarked".
Nationalbanken har hidtil offentliggjort en halvårlig statistik for betalinger. Statistikken med data for perioden 1.
halvår 2009 – 2. halvår 2015 vil fortsat kunne findes på Nationalbankens hjemmeside. Alle serier er videreført i den
nye statistik undtagen data for transaktioner med indbetalingskort, konto til konto-overførsler og checks.
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Udstedte kort
Denne del af statistikken indeholder data for antallet af udstedte kort i
Danmark. Udstedte kort omfatter ud over en række typer af betalingskort også hævekort, som alene kan bruges til at hæve kontanter med.
Oplysningerne om deres antal kan som noget helt nyt fordeles efter, om
kortholder er privat- eller erhvervskunde, og efter kortteknologi, dvs.
kontaktløse kort og chipkort.
Transaktioner med kort
Et andet hovedområde for statistikken er transaktioner med betalingskort. Her kan man finde oplysninger om danskernes brug af betalingskort
i Danmark og i udlandet. Derudover kan man også finde oplysninger om
udlændinges brug af betalingskort i Danmark.
Statistikken er derudover også opgjort på korttype, kortteknologi og
kortholder.
En central nyhed er, at det nu er muligt at fordele korttransaktioner efter,
om kortet er brugt i en fysisk forretning, i e-handlen, i et selvbetjeningsmiljø eller til en kontanthævning.
Det er muligt at opgøre statistikken både efter antal transaktioner og efter værdi af transaktioner.
Misbrug med kort
En tredje kategori i statistikken er oplysninger om misbrug af betalingskort. Her kan man finde oplysninger om misbrug af danskeres betalingskort i Danmark og udlandet. Endvidere kan man også finde oplysninger
om misbrug af udlændinges betalingskort i Danmark.
Misbrug er opgjort efter korttype og misbrugskategori (misbrug i ehandlen, misbrug med tabte og stjålne kort og misbrug med falske kort).
Misbrug i e-handlen sker typisk ved, at kortoplysninger, dvs. kortnummer, udløbsdato og sikkerhedscifre, misbruges. Cyberkriminalitet, hvor
hackere stjæler gemte kortoplysninger fra en betalingsmodtager, er en
måde, hvorpå kortmisbrugere kan skaffe kortoplysninger.
Misbrug med tabte/stjålne kort sker typisk ved, at kortholder først får afluret sin pinkode og siden bliver frastjålet/frarøvet sit kort. Kortet bliver
derpå misbrugt til at betale i fysiske forretninger eller hæve i kontantautomater.
Opgørelsen tager ikke hensyn til kortholders bopæl. Den omfatter dermed både kortholdere, der bor i Danmark – det er typisk tilfældet – og kortholdere, som bor i udlandet.
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Misbrug med falske kort sker typisk ved, at kortets magnetstribe er blevet aflæst og kopieret til et blankt, falsk kort. Kortet bliver derefter misbrugt til betalinger mv., hvor der ikke er krav om, at transaktioner gennemføres ved at aflæse kortchip og indtaste pinkode.
Omfanget af misbrug med kort opgøres både i antal og værdi samt i
promille af samlet antal eller samlet værdi af transaktionerne. Sidstnævnte sætter misbruget i perspektiv til det samlede betalingsomfang.
Kontantautomater og kortterminaler
Endelig indeholder statistikken også information om antallet af kontantautomater og kortterminaler i Danmark. Oplysninger om kontantautomater kan bl.a. fordeles på, om man kan foretage indskud via automaten,
eller om den er opstillet uden tilknytning til en bankfilial. Oplysninger om
kortterminaler kan fordeles på, om de kan tage imod kontaktløse betalinger, eller om de er håndholdte.
OFFENTLIGGØRELSESTIDSPUNKT OG TILGÆNGELIGE DATA
Statistikken vil blive offentliggjort kvartalsvist den 1. bankdag i marts, juni, september og december. Næste offentliggørelse er 1. marts, hvor der
offentliggøres oplysninger for både 3. og 4. kvartal 2017. Herefter vil der
blive offentliggjort nye data for ét nyt kvartal. Data i Statistikbanken er
tilgængelige fra og med 1. kvartal 2016.
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