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Flest indskud sker via
kontantautomater
I 4. kvartal 2019 satte danske privat- og erhvervskunder kontanter ind på bankkontoen 1,8 mio. gange for et samlet beløb på 14,8 mia. kr. I 59 pct. af
tilfældene blev indskuddet foretaget via en kontantautomat, mens 22 og 19 pct. blev foretaget henholdsvis via bankernes kassefunktion og døgnboks.
Indskud via kontantautomater er på ganske få år
blevet den mest udbredte metode, når pengene skal
ind på kontoen.

gennemsnitsbeløb skyldes, at en stor del af indskuddene stammer fra erhvervskunder, der fx indskyder den daglige omsætning.

Høje gennemsnitsindskud
I gennemsnit sættes 8.442 kr. ind i banken, hver
gang et indskud foretages. Gennemsnitsbeløbet er
med 21.145 kr. klart størst for indskud via døgnboks,
mens det for indskud via kassen og kontantautomater er henholdsvis 5.189 kr. og 5.987 kr. De høje

Flere kontantautomater med mulighed for indskud
Antallet af kontantautomater med mulighed for indskud er mere end fordoblet siden 2016. I 4. kvartal
2019 havde kunderne således mulighed for at indskyde penge i 982 ud af 2.178 kontantautomater i
Danmark. Det har betydet, at det er blevet lettere at
sætte penge ind i banken uden for normal åbningstid. Flere af automaterne indgår i et samarbejde mellem kontanthåndteringsselskabet Nokas og en
gruppe banker, der bl.a. har til formål at tilbyde deres kunder en fælles automat. Gennem en årrække
er antallet af filialer faldet, hvilket også har reduceret
tilgængeligheden af indskud via kassen.

Danskernes indskud foretages i stigende grad
via kontantautomater
Pct.

Målt på værdi udgør indskud via døgnboks endnu
den største andel af de samlede indskud. Værdien af
indskud via kontantautomater udgør 36 pct. i 4.
kvartal 2019, mens andelen var 7 pct. i 1. kvartal
2016.
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Anm.: Andele er udregnet ud fra det samlede antal indskud.

