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Boletín de adhesión 
á promoción carné 
internacional de estudante, 
ISISC.
1. Requisitos para acceder á promoción. A promoción vai dirixida a non clientes do BBVA con idades comprendidas entre 

18 e 29 anos que contraten unha Conta Online BBVA a través do web o da app do BBVA desde 1 de xaneiro de 2021 ata 30 

de xuño de 2021.

2. Oferta promocional. VIAJOVEN NEWCO S.L. (de agora en diante, VIAJOVEN) é unha sociedade con autorización de 

exclusividade para España para desenvolver e distribuír a licenza ISIC e outorgar o Carné Internacional de Estudante 

ISIC (de agora en diante, o Carné). Para os clientes que cumpran cos requisitos da promoción e que se adhiran a ela, 

ofréceselles o Carné sen custo durante o primeiro ano de emisión. Para poder ser beneficiario do Carné, o Titular, ademais 

de cumprir os requisitos anteriores, debe cumprir os requisitos para ser beneficiario dun Carné. Consulta os requisitos en 

www.isic.es

3. Entrega. Para recibir o Carné, o banco cederá os datos necesarios do Titular a VIAJOVEN, para que sexa VIAJOVEN quen 

se poña en contacto co Titular a través do correo electrónico e que poida descargar o carné segundo as instrucións 

recibidas.

 Como requisito para recibir o Carné é preciso que o cliente teña o enderezo electrónico validado nos sistemas do BBVA.

4. Fiscalidade. A entrega do Carné constitúe un rendemento do capital mobiliario en especie suxeito a ingreso a conta do 

IRPF. O banco asumirá o correspondente ingreso a conta e procederá a ingresalo no Tesouro por conta do titular da conta 

(o Titular), pondo a disposición deste, con vistas á declaración da renda, a información fiscal correspondente. Tanto 

o rendemento como o ingreso a conta son imputados a ese titular, independentemente do resto de titulares da conta 

onde se domicilia. Todo o anterior, sen prexuízo das modificacións fiscais que se poidan realizar durante a validez desta 

promoción.

5. Tratamento de datos persoais. De conformidade co indicado no apartado terceiro do presente documento, o BBVA 

informa o Titular de que para poder tramitar a súa solicitude de adherirse á Promoción e, polo tanto, poder dispor do 

Carné será preciso que o BBVA comunique a VIAJOVEN os seguintes datos persoais: nome, apelidos, data de nacemento 

e enderezo electrónico. O Titular fica informado de que ao adherirse á Promoción e dispor do Carné os seus datos persoais 

serán tratados por VIAJOVEN NEWCO S.L. con domicilio na c/ Orense, 25 - piso 7, puerta C - CP 28020 MADRID, ESPAÑA 

- 91 000 50 50, oficina@isic.es, como responsable do tratamento, coa finalidade de poder xestionar a súa condición de 

Titular do Carné e prestar os servizos relacionados con el. A base de lexitimación que permite a VIAJOVEN tratar os 

datos do Titular é a solicitude do Carné. VIAJOVEN conservará os seus datos persoais durante a relación contractual 
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(con carácter xeral, 12 meses salvo renovación). Unha vez finalizado ese prazo, os seus datos persoais serán bloqueados 

durante 19 meses. Transcorrido o citado prazo, os seus datos persoais serán suprimidos. VIAJOVEN non comunicará 

a terceiros os seus datos persoais, salvo que conseguise o previo consentimento expreso do Titular. O Titular poderá 

exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade ante 

VIAJOVEN no seguinte enderezo: c/ Orense, 25 - piso 7, puerta C - CP 28020 MADRID, ESPAÑA

 O BBVA lembra ao Titular que o tratamento dos seus datos persoais por parte do BBVA con motivo da contratación 

do produto bancario Conta Online BBVA se regula polo previsto no documento denominado “Declaración de actividade 

económica e política de protección de datos persoais”.

6. Vixencia. A promoción é válida desde 1 de xaneiro de 2021 ata 30 de xuño de 2021 ou ata a fin das existencias (número de 

existencias dispoñible ao inicio da promoción: 20.000). En consecuencia, para beneficiarse dela, o titular debe adherirse 

asinando o boletín de adhesión á promoción como máis tarde nesa data. 

 Os beneficios do Carné ISIC a través desta promoción teñen unha vixencia de 12 meses desde a súa emisión. Unha vez 

pasado este prazo, se o Titular se quere seguir beneficiando das vantaxes do Carné será preciso que se poña en contacto 

con ISIC para renovalo.

7. O banco resérvase o dereito de modificar as condicións da Promoción, previa comunicación ao Titular cun mes de 

antelación á data de efectividade das novas condicións.

8. Adhesión: O Titular acepta estas condicións e adhírese mediante sinatura electrónica introducindo a clave dun só uso 

que o banco remitirá ao seu teléfono móbil.


