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Alle forbrugere skal kunne foretage deres daglige betalinger uden at be-

kymre sig om urimelige gebyrer eller misbrug af deres betalingsdata. 

Derfor skal der være mere gennemsigtighed i betalingstjenesternes om-

kostninger, og det skal sikres, at den danske betalingslov gælder alle ud-

bydere.   

 

 

Baggrund 

Betalingsmarkedet er i hastig forandring; beta-

lingsgebyrerne vokser, vilkårene for at bruge 

Dankort forringes, udenlandske aktører tilby-

der betalinger til danske forbrugere på tværs af 

grænser, og butikker har fået nye muligheder 

for at registrere forbrugernes indkøbsdata og 

kan som noget nyt afvise kontanter i aften- og 

nattetimerne. 

De digitale betalingstjenester Apple Pay og 

Google Pay er to af de udenlandske aktører, 

der er kommet ind på det danske betalings-

marked med betalingsapps.  

 

Men betalingerne kan være dyrere, end hvis 

man betaler med sit Dankort, og for disse virk-

somheder med hovedsæde i udlandet er det 

ikke sikret, at de indretter sig efter databeskyt-

telseskravene i den danske betalingslov.   

 

Hertil kommer, at Dankortet ikke kommer 

over i Apple Pay, og at der opkræves ulovlige 

gebyrer ved mobilbetalinger med Apple Pay 

ved køb i en række fysiske butikker. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Betaling med Dankortet er samlet set den 

billigste betalingsform for butikkerne og der-

med i sidste ende også for forbrugerne. Beta-

linger med Visa og MasterCard giver højere 

provision til banken fra butikkerne end beta-

linger med Dankort. Interbankgebyret favori-

serer dyre kreditkort frem for de billigere de-

betkort. Derfor ser vi bankerne markedsføre 

aggressivt for dyre kreditkort samt indføre 

forringelser for at betale med Dankort. Dermed 

bliver det dyrere for forbrugerne at betale med 

betalingskort.  

Gebyrer på betalinger gør det også dyrere at 

betale, og stadigt flere erhvervsdrivende op-

kræver urimeligt høje gebyrer. 

Flere banker udsteder nu betalingskort til børn 

under 13 år. Uden et sikkert regelsæt er børn 

og forældre ikke beskyttet mod misbrug. Et 

sikkert regelsæt vil ligeledes give forældre gode 

muligheder for at følge med i og begrænse 

barnets brug af kortet i form af beløbsrestrikti-
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Nemme, sikre og billige betalinger 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Dankortet skal bevares som en nem, sikker og billig måde at betale på. 

 Betalingsgebyrer skal være rimelige. 

 Alle skal have mulighed for at betale – også med kontanter – butikkernes pligt til at modtage kon-

tanter skal derfor ikke yderligere udhules. 

 Børnekort skal være sikre. 

 Indkøbsdata skal beskyttes bedre. 

 Betalingslovens regler om databeskyttelse skal også gælde de globale tech-giganter. 

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

oner, notifikationer og begrænsning af kortets 

brug til fysiske butikker. 

 

Butikkernes registrering og overvågning af 

loyalitetskundernes køb er blevet mere omfat-

tende. Det øger risikoen for, at indkøbsdata 

bruges imod forbrugerne, og det er tillige ble-

vet mindre gennemskueligt, hvilke data bu-

tikskæder indsamler, samt hvordan disse bru-

ges. 

 

Forbrugerne har som følge af den nye beta-

lingslov, der trådte i kraft den 1. januar 2018, 

mistet retten til at betale kontant i aften- og 

nattetimerne. Nogle politikere har efterfølgen-

de foreslået, at butikkernes krav til at modtage 

kontanter skal begrænses yderligere til de mest 

nødvendige steder såsom hospitaler og apote-

ker. Det giver problemer for de socialt udsatte, 

handicappede, ældre og børn, der ikke kan 

betale med kort. Coronakrisen har tilmed væ-

ret med til at understrege, at der stadig er 

behov for kontanter. 

 

 

Politikere skal lovgive om, at 

Dankortet bevares som en nem, sikker og billig 

måde at betale på. 

 

Loftet for interbankgebyrer for betalingskort 

skal ned på Dankort-niveau. 

 

Gebyrer aldrig bør være højere end det gebyr, 

den erhvervsdrivende selv betaler, og der bør 

altid være en gebyrfri måde at betale på. 

 

Betalingslovens bestemmelser om databeskyt-

telseskrav og gebyrregler skal gælde for alle, 

der tilbyder betalingsløsninger til forbrugerne i 

Danmark – også selvom udbyderne har hoved-

sæde i udlandet. 

 

Der etableres et sikkert regelsæt for brug af 

børnekort. 

 

Alle bør sikres mulighed for at betale kontant 

(på nær i de tilfælde, hvor der er en særlig 

årsag til at dispensere fra det), og ingen bør 

afvises ved kassen. 

 

Yderligere oplysninger 

Økonom Ida Marie Moesby, imm@fbr.dk / 4194 7904, eller vicedirektør Vagn Jelsøe, vj@fbr.dk /  

2280 6106. 

 

 

 

Faktaboks: Betalinger i Danmark  

 I 2018 brugte danskerne deres betalingskort 2,1 mia. gange for et samlet beløb på 614 mia. kr. 1 

 I 2009 var der 25 dankortbetalinger for hver debetkortbetaling med MasterCard og Visa. I 2016 

var antallet faldet til 3½ dankortbetalinger for hver debetkortbetaling med MasterCard og Visa. 

 Aldersgrænsen på 13 år for betalingskort er ophævet. Banker udsteder nu betalingskort til børn 

ned til 7-årsalderen. 

 Erhvervsdrivende betaler omkring 5 kr. for en betaling med Betalingsservice. Alligevel opkræver 

mange op til 15 kr. fra forbrugeren. 

 Interbankgebyrloftet blev vedtaget i EU i 2015 og bestemmer gebyrlofter på hhv. 0,2 pct. for de-

betkort og 0,3 pct. for kreditkort, som skal nedsættes yderligere i lande med billige kortordninger. 

Dette er dog ikke sket i Danmark, selvom bankernes udgifter er langt mindre end de 0,2 pct. i 

dankortsystemet. Loftets intention om at fjerne bankernes incitament til at fremme dyre beta-

lingskort på bekostning af de billige er derfor ikke opnået. 

 

                                                                    
1 Nationalbankens statistikbank. Antallet omfatter alle transaktioner med danske betalingskort i Danmark og udlandet. 


