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.

Θα χρειαστεί να καλύπτεστε από μια άδεια τηλεόρασης
για να:

Χρειάζεστε
μια άδεια
τηλεόρασης;

α) παρακολουθήσετε ή καταγράψετε ζωντανά τηλεοπτικά προγράμματα σε οποιοδήποτε κανάλι και
β) λάβετε ή παρακολουθήσετε τα προγράμματα του BBC σε iPlayer.
Αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε σε οποιαδήποτε συσκευή, όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, tablets, κινητά
τηλέφωνα, κονσόλες παιχνιδιών, ψηφιακές συσκευές, ή συσκευές εγγραφής DVD/VHS.
Εάν κάνετε οτιδήποτε από τα παραπάνω χωρίς να διαθέτετε έγκυρη άδεια, διατρέχετε κίνδυνο άσκησης
δίωξης και επιβολής προστίμου ύψους έως 1.000£*, συν οποιαδήποτε δικαστικά έξοδα ή/και αποζημίωση
που ενδεχομένως θα κληθείτε να καταβάλετε. Επίσης, θα πρέπει και πάλι να αγοράσετε μια άδεια
τηλεόρασης εφόσον τη χρειάζεστε.
Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το tvlicensing.co.uk/info

Δείτε παρακάτω τον 'Τρόπο αγοράς άδειας τηλεόρασης' για να ενημερωθείτε
σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους πληρωμής.
*Το μέγιστο πρόστιμο είναι 2.000£ στο Guernsey.

Παρακολουθείτε
μόνο δορυφορικά
προγράμματα
εκτός Ηνωμένου
Βασιλείου;
Και πάλι χρειάζεστε άδεια, έστω και αν
παρακολουθείτε ή εγγράφετε μόνο προγράμματα
που μεταδίδονται από τοποθεσίες εκτός του
Ηνωμένου Βασιλείου.

Μετακομίσατε
πρόσφατα;
Εάν μετακομίσατε και
διαθέτετε άδεια για την παλιά
σας διεύθυνση, παρακαλούμε
ενημερώστε μας στο
tvlicensing.co.uk/moving
ή καλώντας στο 0300 790 6044.

Δεν χρειάζεστε
άδεια;
Δεν χρειάζεστε άδεια για
τηλεόραση εάν δεν παρακολουθείτε
ή καταγράφετε ποτέ ζωντανά
τηλεοπτικά προγράμματα σε οποιοδήποτε
κανάλι ή συσκευή και δεν λαμβάνετε ποτέ, ούτε
παρακολουθείτε προγράμματα του BBC σε iPlayer.
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Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το ότι δεν
χρειάζεστε άδεια για τηλεόραση στο
tvlicensing.co.uk/noTV, καλώντας το
0300 790 6044 ή γραπτώς στο
Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL.
Ενδέχεται να το επιβεβαιώσουμε αυτό με μια
επίσκεψη.

Εάν έχετε
προβλήματα
όρασης, μπορείτε
να λάβετε αυτές τις
πληροφορίες με
email ή σε γραφή
Braille, εκτύπωση μεγάλου
μεγέθους ή σε ηχητική μορφή
καλώντας στο 0300 790 6076.
Εάν είστε κωφός, έχετε προβλήματα ακοής ή λόγου και
ομιλίας, υποστηρίζουμε την υπηρεσία Next Generation
Text (NGT). Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε
στο tvlicensing.co.uk/accessibility

Τρόπος αγοράς άδειας τηλεόρασης.
Μια άδεια έγχρωμης τηλεόρασης κοστίζει 157,50£ (53,00£ για άδεια
ασπρόμαυρης τηλεόρασης). Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι
πληρωμής – επιλέξτε αυτόν που σας ταιριάζει καλύτερα:
PayPoint – μπορείτε να πληρώσετε την άδεια τηλεόρασης μετρητοίς
ή με χρεωστική κάρτα. Βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα στο
paypoint.com/locator ή εάν ζείτε στις νήσους Channel Islands ή
στο Isle of Man, μπορείτε να επισκεφθείτε το τοπικό ταχυδρομείο.
Κάρτα πληρωμής για άδεια τηλεόρασης – μπορείτε να εξοφλήσετε
την άδεια τηλεόρασης σε εβδομαδιαίες δόσεις από 6,00£. Παρακαλούμε
καλέστε μας στο 0300 555 3456.
Πιστωτική/χρεωστική κάρτα – μπορείτε να πληρώσετε σε
μία δόση με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, όπως Maestro,
Delta, Visa, Visa Electron ή MasterCard. Πληρώστε online στο
tvlicensing.co.uk/payinfo ή καλέστε στο 0300 790 6044.
Εντολή Άμεσης Χρέωσης – μπορείτε να πληρώσετε σε ετήσια βάση,
ή να κατανείμετε το κόστος της άδειας σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες
δόσεις. Μάθετε περισσότερα στο tvlicensing.co.uk/payinfo ή
καλέστε στο 0300 790 6044.
Ταχυδρομικώς – στείλτε επιταγή με το πλήρες ποσό της άδειας
τηλεόρασης πληρωτέο στην ‘TV Licensing’, αναγράφοντας
ευκρινώς το όνομα, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό
σας κώδικα στο πίσω μέρος της επιταγής. Στείλτε την στη
διεύθυνση TV Licensing, Darlington DL98 1TL. Παρακαλούμε
μην στέλνετε μετρητά.

Δικαιούστε έκπτωση;
Εσείς ή κάποιος με τον οποίο ζείτε μαζί:
•Ε
 ίναι ηλικίας 75 ετών ή άνω και λαμβάνει πίστωση
σύνταξης; Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δωρεάν άδεια
τηλεόρασης. Πρέπει να λάβετε Πίστωση Σύνταξης (Pension Credit)
στο όνομά σας, διαφορετικά μπορεί να είναι στο όνομα του συντρόφου σας εάν
είστε ζευγάρι και μένετε στην ίδια διεύθυνση.
	
74 ετών και λαμβάνει πίστωση σύνταξης; Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση
για δωρεάν άδεια τηλεόρασης τώρα, συν μία βραχυπρόθεσμη άδεια που θα σας
καλύψει έως τα 75α σας γενέθλια. Εάν ζείτε στις νήσους Channel Islands ή Isle
of Man, μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι.
•	Τυφλός/ή (με σοβαρά προβλήματα όρασης); Μπορείτε να υποβάλετε
αίτηση για παραχώρηση 50%. Μπορείτε να συμπληρώσετε και να εκτυπώσετε
μια ηλεκτρονική φόρμα αίτησης στη διεύθυνση tvlicensing.co.uk/blind και να
μας την στείλετε, μαζί με ένα αντίγραφο της καταχώρισής σας ως τυφλός/ή ή ένα
πιστοποιητικό από τον οφθαλμίατρό σας. Θα χρειαστείτε επίσης τον αριθμό άδειας,
τον αριθμό τηλεφώνου σας και πληρωμή με επιταγή. Παρακαλούμε ταχυδρομήστε
τα στη διεύθυνση TV Licensing, Blind Concession Group, Darlington DL98 1TL.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραχωρήσεις, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση tvlicensing.co.uk/concessions ή καλέστε το 0300 790 6044.

