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BETALINGER, 1. KVARTAL 2018 

MobilePay-teknik bag  
kraftigt fald i dansk  
e-handel 

I 1. kvartal 2018 faldt transaktioner foretaget med 

danske betalingskort i Danmark med 0,1 pct. i for-

hold til 1. kvartal 2017.  

Bag det beskedne fald gemmer sig et kraftigt fald i 

transaktioner på knap 20 pct. i kategorien e-handel 

mv. Et fald, der skyldes tekniske ændringer i afviklin-

gen af transaktioner via MobilePay. Intet tyder dog 

på, at der er et reelt fald i e-handlen.  

MobilePay begyndte sidst i 2017 at udrulle en konto 

til konto-model til partnerbankerne i MobilePay-sam-

arbejdet, dvs. næsten alle danske banker. Den tekni-

ske ændring betyder, at MobilePay-transaktioner nu 

primært afvikles som konto til konto-overførsler, og 

derfor ikke indgår i opgørelsen af korttransaktioner i 

samme omfang som tidligere. 

Nye betalingsløsninger ændrer hele tiden vores be-

talingsmønstre. Fx opkræves betalinger for ture med 

Rejsekort eller Brobizz i dag via automatiske kort-

transaktioner. Det samme gælder fx Netflix-abonne-

ment, der dog indgår i udenlandsk e-handel mv., 

fordi betalingen sendes til Holland. Tidligere ville 

disse betalinger typisk blive opkrævet via Betalings-

service. 

E-handel mv. omfatter … 

… korttransaktioner, hvor kortholder, kort og beta-

lingsmodtager ikke er fysisk til stede på betalings-

tidspunktet, fx 

 postordre- og telefonsalg, internethandel og 

køb via apps, herunder et-klik-transaktioner, 

hvor kortholder manuelt har registret kortoplys-

ninger i appen til senere brug og autorisation 

ved et klik eller swipe, som fx i DSB's billetapp 

og de MobilePay-transaktioner, der endnu afvik-

les via træk på betalingskort. 

 automatiske kortbetalinger, hvor kortholder har 

tilmeldt sit kort til et abonnement og/eller tank 

op-aftale, fx Netflix, Rejsekort og BroBizz. 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Vækst i transaktioner med danske 

betalingskort i Danmark  
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