You need to be covered by a TV Licence to:

Do you
need a
TV Licence?

a) watch or record live TV programmes on any channel, and
b) download or watch BBC programmes on iPlayer.
This could be on any device, including a TV, desktop computer, laptop, mobile phone, tablet, games
console, digital box or DVD/VHS recorder.
If you do any of the above without a valid licence, you risk prosecution and a maximum penalty of
up to £1,000*, plus any legal costs and/or compensation you may be ordered to pay. You will also
still have to buy a TV Licence if you need one.
To find out more, go to tvlicensing.co.uk/info

Please see ‘How to buy a TV Licence’ below for different ways to pay.
*The maximum fine is £2,000 in Guernsey.

Only watching
non-UK satellite
programmes?
You still need a licence, even if you only
watch or record programmes broadcast
from outside the UK.

Moved home
recently?
If you have moved home and
have a licence for your old
address, please tell us by
visiting tvlicensing.co.uk/moving
or by calling 0300 790 6044.

A colour TV Licence costs £157.50 (£53.00 for a black and
white licence). There are lots of different ways to pay –
choose the one that suits you best:
PayPoint – you can pay for a TV Licence by cash or
debit card. Find your nearest outlet at
paypoint.com/locator or if you live in the Channel Islands
or Isle of Man, you can visit your local post office.
TV Licensing payment card – you can pay for your
TV Licence weekly with payments from £6.00. Please
call 0300 555 3456.
Credit/debit card – you can make a single payment
with a debit or credit card, including Maestro, Delta,
Visa, Visa Electron or MasterCard. Pay online at
tvlicensing.co.uk/payinfo or call 0300 790 6044.

Don’t need
a licence?

Direct Debit – you can spread the cost of your licence by
choosing from our range of Direct Debit options. Find out
more at tvlicensing.co.uk/payinfo or call 0300 790 6044.

You don’t need a TV Licence if
you never watch or record live
TV programmes on any channel
or device, and never download or
watch BBC programmes on iPlayer.

By post – send a cheque for the full TV Licence fee payable
to ‘TV Licensing’, writing your name, address and postcode
clearly on the back of the cheque. Send it to TV Licensing,
Darlington DL98 1TL. Please do not send cash.

Please tell us you don’t need a licence by
going to tvlicensing.co.uk/noTV,
calling 0300 790 6044 or writing to
Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL.
We may confirm this with a visit.
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How to buy a TV Licence.

If you have
sight problems,
you can get this
information by
email or in Braille,
large print or audio by
calling 0300 790 6076.
If you are deaf, hard of hearing or speech
impaired, we support the Next Generation
Text (NGT) Service. For more information
see tvlicensing.co.uk/accessibility

Could you get a concession?
Are you, or is someone you live with:
•	Aged 75 or older, and receiving Pension Credit?
You can apply for a free TV Licence. You need to be
receiving Pension Credit in your name, or this can be in
your partner’s name if you are a couple and living at the same address.
	
74 years old and receiving Pension Credit? You can apply for a
free TV Licence now, plus a short-term licence to cover you until your
75th birthday.
	If you live in the Channel Islands or Isle of Man, different conditions
may apply.
•	Blind (severely sight impaired)? You may be eligible to apply for a
50% concession. You can complete and print out an online application
form at tvlicensing.co.uk/blind and send it to us along with a
copy of your document of blind registration or a certificate from your
ophthalmologist. You’ll also need your licence number, phone number
and cheque payment. Please post to TV Licensing, Blind Concession
Group, Darlington DL98 1TL.
For more information on concessions, go to
tvlicensing.co.uk/concessions or call 0300 790 6044.

يتعين عليك الحصول على رخصة تلفزيون لألغراض التالية:
أ) مشاهدة البرامج التلفزيونية المباشرة على أي قناة أو تسجيلها،

هل
تحتاج إلى
رخصة تلفزيون؟

ب) تنزيل برامج  BBCأو مشاهدتها على تطبيق .iPlayer
قد يكون ذلك على أي جهاز ،بما في ذلك التلفزيون أو كمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي
أو كونسول األلعاب أو جهاز استقبال التلفزيون الرقمي أو مسجل أقراص /DVDأشرطة الفيديو .VHS
إذا كنت تقوم بأي مما ورد أعاله من دون رخصة تلفزيون سارية ،فإنك تعرّ ض نفسك لخطر المالحقة القضائية وعقوبة قصوى قد تبلغ قيمتها
ً
إضافة إلى أيّ تكاليف قانونية و/أو تعويضات قد ُت َ
لزم بدفعها .كما أنه سيكون عليك شراء رخصة تلفزيون
 1,000جنيه إسترليني*،
إذا لم يكن لديك واحدة.
لمعرفة المزيد ،تفضل بزيارة موقع tvlicensing.co.uk/info

ُيرجى مراجعة "طريقة شراء رخصة التلفزيون" أدناه لالطالع على طرق الدفع المختلفة.
*تبلغ قيمة الغرامة القصوى  2,000جنيه إسترليني في غيرنزي.

هل تشاهد برامج
على قنوات فضائية
غير بريطانية فقط؟
ما زلت في حاجة إلى رخصة ،حتى إذا كنت
ال تشاهد أو تسجّ ل سوى برامج يتم بثها
من خارج المملكة المتحدة.

هل غ ّيرت
عنوان سكنك مؤخراً؟
إذا كنت قد غيّرت عنوان سكنك وكانت لديك رخصة
لعنوانك القديم ،فيُرجى إعالمنا بذلك من خالل زيارة
موقع tvlicensing.co.uk/moving
أو االتصال على الرقم .0300 790 6044

لست في حاجة
إلى رخصة؟
لست في حاجة إلى رخصة تلفزيون إذا كنت
ال تشاهد مطلقا ً أي برامج تلفزيونية على أي محطة
أو جهاز أو تسجلها ،وإذا كنت ال تسجّ ل مطلقا ً برامج
 BBCأو تشاهدها على تطبيق .iPlayer
يُرجى إخبارنا بأنك لست في حاجة إلى رخصة من خالل
زيارة موقع tvlicensing.co.uk/noTV
أو االتصال على الرقم 0300 790 6044
أو مراسلتنا على العنوان التالي:
Customer Services,
TV Licensing,
.Darlington DL98 1TL
قد نحتاج إلى تأكيد ذلك من خالل زيارة.

طريقة شراء رخصة التلفزيون
تبلغ تكلفة رخصة التلفزيون الملوّ ن  157,50جنيها ً إسترلينيا ً (و 53,00جنيها ً
إسترلينيا ً لرخصة التلفزيون باألبيض واألسود) .تتوفر طرق عدة للدفع؛
فاختر منها األنسب لك:
 - PayPointيمكنك الدفع مقابل رخصة التلفزيون نقداً أو بواسطة
بطاقة سحب مصرفية .اعثر على المنفذ األقرب من مكان سكنك
 pأو يمكنك زيارة مكتب
على  aypoint.com/locator
البريد المحلي إذا كنت من سكان جزر القنال أو جزيرة مان.
بطاقة دفع رخصة التلفزيون  -يمكنك الدفع مقابل رخصة التلفزيون
أسبوعيا ً بدفعات ابتدا ًء من  6جنيهات إسترليني .يُرجى االتصال على الرقم
0300 555 3456.
بطاقة االئتمان/السحب  -يمكنك سداد دفعة واحدة بواسطة بطاقة
سحب أو ائتمان ،بما فيها بطاقات  Maestroأو Delta
أو  Visaأو  Visa Electronأو .MasterCard
ادفع عبر اإلنترنت على موقع tvlicensing.co.uk/payinfo
أو اتصل على الرقم 0300 790 6044.
السحب المباشر  -يمكنك تقسيط تكلفة رخصتك
عن طريق االختيار من بين خيارات السحب المباشر التي نقدمها .تعرّ ف على المزيد على
 tvlicensing.co.uk/payinfoأو اتصل على الرقم .0300 790 6044
ً
كاملة مدفوعا ً لحساب
عبر البريد  -أرسل شيكا ً بقيمة رخصة التلفزيون
“ ،”TV Licensingمع ذكر اسمك وعنوانك ورمزك البريدي
على ظهر الشيك .أرسله إلى العنوان التاليTV Licensing, :
 .Darlington DL98 1TLيُرجى عدم إرسال أيّ مبالغ نقدية.

هل يمكنك الحصول على تخفيض؟
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هل أنت أو أيّ شخص تعيش معه:

إذا كنت تعاني من مشكالت
في البصر ،فيمكنك الحصول
على هذه المعلومات عبر
البريد اإللكتروني أو بطريقة بريل،
أو بخط كبير أو بتسجيل
صوتي من خالل االتصال على الرقم 
.0300 790 6076
إذا كنت أصمًا أو تعاني من ضعف السمع أو صعوبة في النطق ،فنحن
ندعم خدمة الجيل التالي للرسائل النصية ( .)NGTSللمزيد من
المعلومات ،يُرجى الرجوع إلى
tvlicensing.co.uk/accessibility

• بعمر  75عاما ً أو أكثر ،وتتقاضى استحقاقات المعاش التقاعدي؟ يمكنك التقدّم بطلب
للحصول على رخصة تلفزيون مجاناً .يجب أن تكون استحقاقات المعاش التقاعدي باسمك
أو باسم الشريك إذا كنتما زوجين وتعيشان في العنوان نفسه.
بعمر  74عاما ً وتتقاضى استحقاقات المعاش التقاعدي؟ يمكنك تقديم طلب للحصول على رخصة تلفزيون
مجاناً ،باإلضافة إلى رخصة قصيرة األجل تكفيك حتى بلوغ سن الخامسة والسبعين.
إذا كنت تعيش في جزر القنال أو جزيرة مان ،فقد ُتطبق شروط مختلفة.
•	كفيف (مصاب بضعف شديد في اإلبصار)؟ أنت مؤهل لتقديم طلب للحصول على تخفيض بنسبة .%50
يمكنك استيفاء نموذج طلب عبر اإلنترنت على موقع  tvlicensing.co.uk/blindثم طباعته
وإرساله إلينا مع نسخة من وثيقة تسجيلك في سج ّل المكفوفين أو شهادة من طبيب العيون المتابع لك .أرسل هذه
المستندات مع رقم رخصتك ،ورقم هاتفك وشيك السداد إلى العنوان التالي
TV Licensing, Blind Concession Group, Darlington DL98 1TL
لمزيد من المعلومات عن التخفيض ،تفضل بزيارة موقع  vlicensing.co.uk/concessionst
أو اتصل على الرقم .0300 790 6044

