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.

Aşağıdakileri yapmak için bir TV Lisansı kapsamı altında
olmanız gerekir:

TV Lisansına
mı ihtiyacınız
var?

a) Herhangi bir kanaldaki canlı TV programlarını izlemek veya kaydetmek ve
b) BBC programlarını indirmek veya iPlayer üzerinde izlemek.
Bu; TV, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, mobil telefon, tablet, oyun konsolu, dijital kutu veya DVD/
VHS kaydedici gibi herhangi bir cihaz üzerinde olabilir.
Üsttekilerin herhangi birini geçerli bir lisans olmadan yapıyorsanız, kovuşturma ve maksimum 1.000 £'e
kadar* para cezasına ek olarak, ödemenize karar verilebilecek diğer yasal masrafları ve/veya tazminatları
ödeme riski taşıyorsunuz. Ayrıca TV Lisansına ihtiyacınız varsa yine de bir lisans edinmeniz gerekebilir.
Daha fazlasını öğrenmek için şu adrese gidin: tvlicensing.co.uk/info

Lütfen farklı ödeme yöntemleri için aşağıdaki ‘TV Lisansı satın alma’ bölümünü okuyun.
*Maksimum para cezası Guernsey'de 2.000 £'dir.

Yalnızca
Birleşik Krallık
dışındaki uydu
programlarını
mı izliyorsunuz?
Yalnızca Birleşik Krallık dışından yayınlanan
programları izliyor veya kaydediyor olsanız
bile bir lisansa ihtiyacınız vardır.

Yakın zamanda
ev mi taşıdınız?
Evinizi taşıdıysanız veya eski
adresiniz için bir lisansınız varsa,
lütfen tvlicensing.co.uk/moving
adresini ziyaret ederek veya
0300 790 6044 numaralı
telefonu arayarak bize bilgi verin.

Lisansa ihtiyacınız
yok mu?
Herhangi bir kanal veya aygıtta
hiç TV programı izlemiyor veya
kaydetmiyorsanız ya da BBC programlarını
indirerek iPlayer üzerinde izlemiyorsanız bir
TV lisansına ihtiyacınız yoktur.
Lütfen tvlicensing.co.uk/noTV adresine giderek,
0300 790 6044 numaralı telefonu arayarak ya da
Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL adresine yazarak bir lisansa
ihtiyacınız olmadığını bize bildirin.
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Bunu bir ziyaret ile teyit etmemiz gerekebilir.

Görüş
sorunlarınız
varsa,
0300 790 6076
numaralı telefonu
arayarak bu bilgileri
e-posta yoluyla, Braille,
büyük yazı veya ses
yoluyla edinebilirsiniz.
Duyma engeliniz, sorununuz veya konuşma
engeliniz varsa, Yeni Nesil Metin (NGT)
Hizmetini destekliyoruz. Daha fazla bilgi için
tvlicensing.co.uk/accessibility adresini
ziyaret edin.

TV Lisansı satın alma.
Bir renkli TV Lisansının fiyatı 157,50 £'dir (siyah beyaz TV lisansı
fiyatı 53,00 £'dir). Ödeme konusunda farklı yöntemler bulunmaktadır.
Size en uygun olanı seçin:
PayPoint – TV Lisansı için nakit veya banka kartı ile ödeme
yapabilirsiniz. paypoint.com/locator adresinde size en yakın şubeyi
bulun veya Channel Adaları veya Man Adası'nda yaşıyorsanız yerel
postanenizi ziyaret edin.
TV Lisansı ödeme kartı – TV Lisansını haftalık olarak 6,00£'lik
taksitler halinde ödeyebilirsiniz. Lütfen arayın: 0300 555 3456.
Kredi/banka kartı – Maestro, Delta, Visa, Visa Electron veya
MasterCard gibi bir banka veya kredi kartı ile tek çekimlik bir ödeme
yapabilirsiniz. tvlicensing.co.uk/payinfo adresinde çevrimiçi olarak
veya 0300 790 6044 numaralı telefonu arayarak ödeme yapın.
Otomatik Ödeme – lisansınızın ücretini, Otomatik Ödeme
seçeneklerimizden birisi ile bölebilirsiniz. Daha fazla bilgiyi
tvlicensing.co.uk/payinfo adresinde veya 0300 790 6044
numaralı telefonu arayarak edinebilirsiniz.
Posta yoluyla – ‘TV Licensing’ adına ödemesi yapılabilecek,
TV Lisansı ücretinin tamamı için olan bir çeki; adınızı, adresinizi
ve posta kodunuzu çekin arka tarafına açıkça yazarak gönderin.
Bunu TV Licensing, Darlington DL98 1TL adresine gönderin.
Lütfen nakit göndermeyin.

İndirim alabilir misiniz?
Siz veya birlikte yaşadığınız biri:
•	75 yaşında veya daha büyük(sünüz) ve Emeklilik Kredisi mi
alıyor mu(sunuz)? Ücretsiz bir TV Lisansı için başvurabilirsiniz.
Kendi adınıza Emeklilik Kredisi almanız gerekiyor ya da bir çiftseniz ve aynı
adreste yaşıyorsanız bu, partnerinizin adına olabilir.
	
74 yaşındasınız ve Emeklilik Kredisi mi alıyorsunuz? Şimdiden ücretsiz
TV lisansı için ve 75. yaşınıza kadar geçerli olacak kısa süreli bir lisans için
başvurabilirsiniz. Channel Adaları veya Man Adası’nda yaşıyorsanız farklı koşullar
geçerli olabilir.
•	Körlük veya ileri derecede görme bozukluğunuz mu var? %50 indirim
için başvuruda bulunma hakkına sahip olabilirsiniz. Çevrimiçi başvuru formunu
tvlicensing.co.uk/blind adresinden doldurabilir ve yazdırabilir ve körlük
kayıt belgenizin bir kopyası veya göz doktorunuzdan bir sertifika ile birlikte
bize gönderebilirsiniz. Ayrıca lisans numaranıza, telefon numaranıza ve çek
ödemesine ihtiyacınız olacaktır. Lütfen TV Licensing, Blind Concession Group,
Darlington DL98 1TL adresine gönderin.
İmtiyazlar hakkında daha fazla bilgi için tvlicensing.co.uk/concessions
adresine gidin veya 0300 790 6044 numaralı hattı arayın.

