
Drar kortet i utlandet som aldri før

I sommer dro nordmenn MasterCardet i utlandet som aldri før. Økningen for juli måned var på hele 24 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Økningen var spesielt stor i vårt naboland Sverige, og det er liten tvil at ”harryhandlen” fikk seg et løft i sommer. Vi opplevde en økning på hele 52 prosent
fra i fjor, og kortbruken i Sverige sto for hele 21,1 prosent av den totale bruken i utlandet, sier direktør i DNB Finans, Tom Kirkeby. 

Til sammenligning var det bare en økning på 7 prosent i Danmark. MasterCard bruken er imidlertid fremdeles størst innenlands med nesten fem ganger så
mange kjøp og uttak som i Sverige. Økningen for innenlands bruk av MasterCard var på 22 prosent i juli sammenlignet med samme måned året før.
Et annet land som nordmenn legger igjen mye penger i er USA som hadde en økning på 18 prosent, og sto for 11,1 prosent av den totale bruken.  Analysen
er gjennomført med bakgrunn i DNBs MasterCard-brukere (Leve-kunder).

- Bankene har i mange år anbefalt sine kunder å betale med kredittkort i utlandet. Kundene har da meget godt forbrukervern om uhellet skulle være ute, og
kan sjekke at beløpet stemmer før du betaler regningen når de kommer hjem. Kortbruk er svært trygt, og det er mye sikrere å gå rundt med kort enn med 
store mengder kontanter. I tillegg er det lurt å belaste ulike typer depositum på kredittkortet ditt. Da slipper du å få reservert et større beløp på din
brukskonto og kan fritt disponere egne midler. Du har også en fullverdig reiseforsikring inkludert om mer enn 50 % av reisens transportkostnad er betalt med
ditt Leve MasterCard. Du kan bruke kortet til betaling av alt fra flyreiser og hotell til utgifter på bilferie som bensin og fergeturer, sier Kirkeby.

Kortbruk-statistikken viser at finanskrisen har slått litt forskjellig ut i ulike land, men Nordmenn kan neppe beskyldes for å holde igjen på kortbruken. Tyrkia
(44%), Polen (38%) og Spania (34%) er land som har en kraftig økning siden i fjor. Når det gjelder Spania og Tyrkia kommer nok mye av økningen som en
følge av at dette er populære feriedestinasjoner, men vi tror også mye av økningen skyldes fastboende nordmenn som følge av kjøp av feriehus. Polen har
blitt et populært reisemål for weekendturer, men her tror vi at mye av økningen skyldes mange polakker som er fastboende i Norge og som bruker norske
kort på sine hjemreiser.

Irland (33%), Portugal (30%), Island (29%) og ItalIa (17%) har også merket et betydelig økning av kjøpeivrige nordmenn, mens et land som Hellas (4%) bare
har merket en liten økning. 
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Andel 
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NOR 22 %  
SWE 52 % 21,1 %
USA 18 % 11,1 %
DNK 7 % 8,5 %
ESP 34 % 9,4 %
GBR 13 % 4,6 %
FRA 12 % 5,6 %
ITA 17 % 6,4 %
DEU 12 % 3,5 %
GRC 4 % 3,7 %
TUR 44 % 3,8 %
HRV 19 % 2,4 %
POL 38 % 1,7 %
FIN 13 % 0,9 %
NLD 30 % 1,2 %
PRT 30 % 1,1 %
ISL 29 % 0,6 %
THA 17 % 1,8 %
IRL 33 % 0,7 %
CAN 12 % 0,5 %
CHE 30 % 0,5 %
BGR 24 % 0,6 %
CZE -40 % 0,3 %
AUT 16 % 0,5 %
BEL 33 % 0,5 %
CYP 18 % 0,4 %
LVA 1 % 0,3 %
PHL 13 % 0,5 %
EST -9 % 0,3 %
HUN 79 % 0,5 %



BRA 11 % 0,4 %
RUS -1 % 0,2 %
AUS 41 % 0,3 %
Snitt 24 %  


