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Danskerne betaler kontaktløst
I sensommeren 2015 blev de første Dankort med
kontaktløs funktion udstedt. Nu ved udgangen af 1.
kvartal 2021, 5,5 år senere, har ca. 98 pct. af Dankort
og VisaDankort funktionen.
Ved udgangen af 1. kvartal 2016 kunne danskerne
betale kontaktløst ved ca. 60 pct. af forretningernes
kortterminaler. I dag kan der betales kontaktløst i
alle kortterminaler. Det skyldes bl.a., at de internationale kortselskaber, Visa og Mastercard, krævede,
at terminaler fra 2020 skulle kunne tage imod kontaktløse betalinger, hvis forretningerne ønskede at
tilbyde kunderne at betale med selskabernes kortmærker.
Danskerne har med andre ord både kortene og muligheden – og de griber den. Lidt flere end 70 pct. af
korttransaktioner i forretninger og ved automatsalg
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var kontaktløse i 1. kvartal 2020. Intet tyder dog på,
at covid-19 har øget denne andel ekstraordinært.
Skærpet sikkerhed og monitering af korttransaktioner
Sikkerheden er blevet øget, i takt med at danskerne
oftere betaler kontaktløst. Ganske simpelt ved at
mindske antal lejligheder, hvor det er muligt at aflure pinkoder. Misbrug, der er knyttet kontaktløse betalinger uden brug af pinkode, opvejes af fald i andet misbrug, fx i kontantautomater.
Derudover har kortudstedere og deres serviceleverandører de senere år løftet niveauet i deres monitorering af korttransaktioner. De har eksempelvis introduceret modeller, der benytter sig af kunstig intelligens. Modeller, der med tiden bliver endnu bedre til at genkende mønstre og afvise mistænkelige
korttransaktioner inden de gennemføres..
I januar trådte ny fælles EU-lovgivning i kraft. Det er
nu krav om, at betaling i nethandlen indenfor EU
skal godkendes ved brug af stærk kundeautentifikation, hvilket betyder, at minimum to faktorer skal
benyttes ud over kortoplysninger, fx selvvalgt kode
og sms eller NemID.
Statistik for grænseoverskridende kreditoverførsler
Med dagens offentliggørelse introduceres nye data
for grænseoverskridende kreditoverførsler efter type
i Statistikbanken. I de nye data kan man bl.a. se, at
overførsler i euro udgjorde ca. 58 og 32 pct. målt på
hhv. antal og værdi i 2020.
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Anm.: 1. kvartals data for hvert år i perioden.
Andel er beregnet for antal danske betalingskort og kortterminaler med kontaktløs funktion. Misbrug med danske
kort er opgjort ift. kortomsætningen.
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