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Nyilatkozat 

a MCO ISIC kártya/cserekártya igénylés és a hallgatói jogviszony igazolásának általános 
feltételeiről  

1. Tudomásul veszem, hogy bankfiókban kezdeményezett MCO ISIC kártya igénylése esetén a 
bankfióki igényléstől számított 15 naptári nap áll rendelkezésemre ahhoz, hogy a Bank honlapján 
igazolványképemet feltöltsem és az oktatási intézmény nevét rögzítsem. Amennyiben 15 napon belül 
ezt nem teszem meg, a Bank automatikusan a mindenkor hatályos Lakossági forintalapú betéti 
kártyákról szóló Hirdetményben közzétett típusú bankkártyát bocsátja rendelkezésemre. 

2. Kijelentem, hogy a bank honlapján az általam feltöltött igazolványkép engem ábrázol, és a 
honlapon általam rögzített oktatási intézmény neve megegyezik a hallgatói jogviszonyt igazoló 
dokumentumon, vagy a diákigazolványon szereplő oktatási intézmény nevével. 

3. Tudomásul veszem, hogy a MCO ISIC kártyám lejáratát megelőző 90 nappal a Bank az általam 
megadott e-mail címre vagy mobil telefonszámra értesítést küld a kártyám lejáratáról. Az értesítést 
követően és a kártya lejárata előtt legkésőbb 50 nappal a Bank honlapján büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy továbbra is nappali tagozatos hallgató vagyok, így 
jogosult vagyok a MCO ISIC kártyára. Tudomásul veszem, hogy a bank nem tárolja 
igazolványképemet, ezért ismét fel kell töltenem igazolványképemet, és amennyiben az oktatási 
intézményem megváltozott, azt ismét rögzítem az internetes felületen. 

4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Bank által elküldött e-mail vagy sms értesítést követően 
nem, vagy nem időben nyilatkozom, a Bank a Lakossági forintalapú bankkártyákról szóló 
Hirdetményben közzétett típusú cserekártyát bocsát automatikusan a rendelkezésemre. 

5. Tudomásul veszem, hogy adataim változását – ide értve az e-mail cím/mobil telefonszám változást 
is – köteles vagyok a Banknak haladéktalanul jelezni. Az ennek elmulasztásából eredő kár engem 
illet. 

E-mail cím módosításra személyesen a bankfiókban, telefonon az OTP direkt telefonos ügyintézői 

szolgáltatásán keresztül, (szerződéssel rendelkező ügyfeleknek részére) van lehetőség,  illetve postai 

úton a számlavezető bankfiók részére is megküldhető a módosítást kérő levél.  

6. Amennyiben oktatási intézmény a kártya lejárati idején belül változott, a MCO ISIC kártya a lejáratig 
használható, az oktatási intézmény nevének változását a cserekártya gyártás előtt – lásd: 3. pont – 
kell jelezni 

7. Tudomásul veszem, hogy a Bank az MCO ISIC kártyám alábbi adatait adja át a MCO ISIC kártya 
igénylését/cseréjét követően az ISIC részére: 

 ISIC serial number (sorszám) 

 BIN – Bank azonosító szám – a kártyaszám első 6 karaktere 

 a kártya kibocsátás dátuma 

 a kártya lejárati dátuma 

 oktatási intézmény neve 

 Geo Code (földrajzi kód) 

 Status kód (új kártya, cserekártya, letiltott kártya) 

 

 


