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BETALINGER, 3. OG 4. KVARTAL 2017 

Danskerne har taget  
kontaktløse betalinger 
til sig 

Den nye kortteknologi er hurtigt blevet populær. I  

4. kvartal 2017 udgjorde andelen af kontaktløse be-

talinger i fysiske forretninger og selvbetjeningsmil-

jøer 44 pct. I 1. kvartal 2016 var den andel kun 4 pct. 

Både kortholdere og forretninger har taget den kon-

taktløse teknologi til sig. De gamle betalingskort bli-

ver erstattet af nye kort med kontaktløs funktion, og 

forretningerne udskifter gamle kortterminaler med 

nye, der kan læse kontaktløse kort. Fordelene ved 

den nye kortteknologi er bl.a. kortere ekspeditions-

tid og mindre slid på terminaler. 

Med knap 4,3 mio. udstedte VisaDankort er det dan-

skernes foretrukne betalingskort. Lanceringen af det 

kontaktløse Dankort i august 2015 satte derfor skub 

i udbredelsen af de kontaktløse kort. 

Ved udgangen af 2017 var 73 pct. af alle betalings-

kort udstedt med kontaktløs funktion. Andelen varie-

rer fra korttype til korttype, fx var 82 og 91 pct. af 

henholdsvis VisaDankort og internationale debet-

kort kontaktløse. Samtidig kan 93 pct. af korttermi-

nalerne i forretninger nu tage imod kontaktløse be-

talinger. Det er en stigning på 20 procentpoint i lø-

bet af to år.  

Allerede før lanceringen af det kontaktløse Dankort 

havde flere forretninger, herunder de større detail-

handelskæder, opstillet terminaler, der kunne tage 

imod kontaktløse betalinger. Nye terminaler skulle 

fra 2016 kunne håndtere kontaktløse betalinger, og 

ændrede sikkerhedskrav fra 2018 betød, at flere æl-

dre modeller skulle udskiftes. 

Visa og MasterCard har sat udgangen af 2019 som 

frist for, hvornår alle kortterminaler skal være i stand 

til at tage imod kontaktløse betalinger. De danske 

forretninger er således godt på vej mod fuld indfas-

ning af den nye kortteknologi. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Kontaktløs kortteknologis andel af 
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Anm.: Andel af henholdsvis samlet antal kortterminaler, beta-

lingskort og korttransaktioner i forretninger og selvbetje-

ningsmiljøer. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1. kvt.
2016

2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.
2017

2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

Korttransaktioner

Betalingskort

Kortterminaler

Andel, pct.

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/Danskerne-har-taget-kontaktloese-betalinger-til-sig.aspx

