
ISIC (International Student Identity Card) je multifunkční průkaz studenta fungující v rámci univerzity 

a díky licenci ISIC je akceptován jako potvrzení o studiu mnohými institucemi v zahraničí i po celé ČR 

(včetně nároku na 75% slevy v dopravě). Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod 

záštitou UNESCO. Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC 

tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy. 

   

Výhody průkazu ISIC 

Kromě mezinárodního uznání statusu studenta čeká na držitele velké množství výhod po celém světě: 

• platnost ve 127 zemích světa 

• slevy na více než 130 000 místech po celém světě 

• slevy na více než 2 200 místech v ČR 

• exkluzivní ISIC cestovní pojištění od 300 Kč 

• při nákupech, stravování a vzdělávání 

• na vstupném na festivaly, akce, do klubů 

• na permanentky v lyžařských areálech 

• při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky 

• na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek 

• při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách 

Nejzajímavější slevy na ISIC 

• Vodafone - Studentský tarif #jetovtobě jen za 499 Kč 

• KNIHY DOBROVSKÝ - 10% sleva na veškerý knižní i neknižní sortiment u KNIHY DOBROVSKÝ 

• Alza.cz - až 30% sleva na vybrané produkty 

• Komerční banka - bonus 350 Kč při založení studentského účtu 

• DATART - Vstup do studentské sekce s EXKLUZIVNÍMI slevami na všechny kategorie elektra 

• McDonald's ČR – legendární nabídky na Velké McMenu nebo 2x Cheeseburger s nápojem 

• Xiaomi Mi Store - 10% sleva na jeden nezlevněný produkt 

• KFC - Dva legendární Twistery za jedinečnou cenu 129 Kč 

• JRC GAMECENTRUM – 10% sleva na veškerý sortiment 

• Subway - 1 + 1 zdarma; druhý sendvič 15 cm ZDARMA při koupí 15 cm sendviče a 0,4l nápoje 

Pro využití slev je však potřeba mít na kartě aktuální revalidační známku (netýká se nových průkazů v 

roce jejich vydání). Tato známka, tzv. přelepka, prodlužuje platnost karty právě pro využití mimo 

Univerzitu. Přelepka platí 16 měsíců, a to od 1. 9. do 31. 12. následujícího roku. 

Aktuální nabídku slev a výhod na průkaz ISIC po České republice a v zahraničí naleznete 
na www.isic.cz. 

https://www.isic.cz/slevy-v-zahranici/
https://www.isic.cz/slevy/cr/?dmCardType=isic&dmLimit=10&dmSeed=4155&dmDisplay=images
https://www.isic.cz/pojisteni/
https://www.isic.cz/slevy/slevy-v-doprave/
https://www.isic.cz/slevy/cr/vodafone-cz/3617/
https://www.isic.cz/slevy/cr/knihy-dobrovsky/722/
https://www.isic.cz/slevy/cr/alza-cz/752/
https://www.isic.cz/slevy/cr/komercni-banka/1016
https://www.isic.cz/slevy/cr/datart/6390
https://www.isic.cz/slevy/cr/mcdonald-s/729
https://www.isic.cz/slevy/cr/xiaomi-mi-store/6940/
https://www.isic.cz/slevy/cr/kfc/709
https://www.isic.cz/slevy/cr/jrc-gamecentrum/6873/
https://www.isic.cz/slevy/cr/subway/724
http://www.isic.cz/

