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Fortsat stigning i forbrugerkreditten 

Den samlede forbrugerkredit steg med 3,3 pct. i fjerde kvartal 2012 i forhold til kvar-
talet før. I forhold til samme kvartal i 2011 er forbrugerkreditten steget med 4,7 pct. 
Stigningen i den samlede forbrugerkredit er hovedsageligt drevet af træk på købe- og 
kontokort, der fortsætter stigningen fra tredje kvartal 2012. Blankolån og kredit mod 
sikkerhed steg begge svagt i fjerde kvartal. I samme periode steg bankers og realkre-
ditinstitutters samlede udlån til husholdningerne med 0,2 pct. 
 
Forbrugerkredit delt op på typer 

 
 
Stigning i købe- og kontokort 
Danskernes træk på købe- og kontokort var ved udgangen af fjerde kvartal 2012 på 
7,6 mia. kr. Det er en stigning på 6,9 pct. i forhold til tredje kvartal. Stigningen sker 
på trods af et fald i købe- og kontokort udstedt af benzinselskaber, som faldt med 
11,4 pct. i forhold til tredje kvartal. Set i forhold til samme kvartal året før er saldoen 
på købe- og kontokort steget med 14 pct.  
 
Lille stigning i blankolån 
Ved udgangen af fjerde kvartal 2012 var danskernes blankolån (lån optaget uden at 
stille sikkerhed) på 8,4 mia. kr. Det er en stigning på 1,4 pct. i forhold til kvartalet før. 
Faldet i beholdningen af blankolån siden fjerde kvartal 2011 er således vendt til en 
lille stigning. I forhold til fjerde kvartal 2011 er beholdningen af blankolån faldet med 
5,2 pct.  
 
Næsten uændret kredit mod sikkerhed 
Danskernes kredit mod sikkerhed var ved udgangen af fjerde kvartal på 3,6 mia. kr., 
hvilket er en stigning på 0,3 pct. I forhold til samme kvartal 2011 er det en stigning på 
13,1 pct.  
 
Samlet kredit for 19,5 mia. kr. 
Forbrugerkreditten udgjorde i fjerde kvartal 19,5 mia. kr. Heraf var 43 pct. blankolån, 
39 pct. købe- og kontokort og 18 pct. kredit mod sikkerhed.  
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Forbrugerkredit, ultimo kvartalet 

 2011 2012 

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

   mio. kr.   

I alt  18 632 18 705 18 468 18 895 19 512 
Saldo på købekort og kontokort  6 622 6 668 6 491 7 063 7 552 
   heraf benzinselskaber 1 202 1 309 1 533 1 590 1 409 
Blankolån  8 859 8 710 8 471 8 279 8 396 
Kredit mod sikkerhed  3 151 3 327 3 506 3 553 3 563 

 
Forbrugerkredit udgør kun en lille andel 
Ud over den forbrugerkredit på 19,5 mia. kr., der er behandlet her, foregår der en 
langt mere omfattende finansiering via banker og realkreditinstitutter, som er dækket 
af statistikkerne for disse områder. Ved udgangen af december 2012 udgjorde udlån 
til husholdninger til sammenligning 420 mia. kr. for bankerne og 1.442 mia. kr. for 
realkreditinstitutterne. 
 
Forbrugerkreditten omfatter tre udlånstyper: 
 
• Købe- og kontokort: Alle former for udlån, hvor der er tilknyttet et købe- eller kon-

tokort, hvad enten der stilles sikkerhed eller ej. 
• Blankolån: Kontantlån, som ikke er tilknyttet købe- eller kontokort, og hvor der 

ikke stilles sikkerhed. 
• Kredit mod sikkerhed: Udlån med pant eller sikkerhed i varekøb, kaution mv. 
 

Mere information  Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/134. Statistikken offentliggøres også i 
en mere detaljeret form i abonnementsserien Penge- og kapitalmarked 2013:2 (Statistiske 
Efterretninger), som udkommer i dag 4. februar 2013.  

Kilder og metoder  Forbrugerkredit omfatter kredit ydet af firmaer, som ikke modtager indlån, fx finansieringssel-
skaber. 
Betegnelsen udbydere af forbrugerkredit dækker i denne statistik: 

 Egentlige finansieringsselskaber og kontoringe, der finansierer køb af varer hos flere forskel-
lige forhandlere og i flere forskellige butikker eller butikskæder. 

 Forhandlere og butikker, som alene tilbyder deres egne kunder finansiering. 
For købekorts vedkommende er fx kreditkort udstedt af indkøbscentre, butikskæder, benzin-
selskaber samt visse internationale kreditkort med i opgørelsen. Hævekort udstedt af penge-
institutter er ikke med i opgørelsen. 
Selskaber i pengeinstitutsektoren, som ikke modtager indlån, er også omfattet af opgørelsen. 
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/45080 og i abonnements-
serien Penge- og kapitalmarked (Statistiske Efterretninger). 

Næste offentliggørelse  Forbrugerkredit 1. kvt. 2013 udkommer 3. maj 2013. 

Henvendelse  Lennie Holtermann, tlf. 39 17 34 73, lho@dst.dk 
Jesper Søgaard Dreesen, tlf. 39 17 30 54, jsd@dst.dk 
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