*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.

Muszą mieć Państwo opłacony abonament
telewizyjny, aby:
Czy jest
Państwu
potrzebny
abonament
telewizyjny?

a) oglądać i nagrywać programy telewizyjne na żywo na dowolnym kanale, oraz
b) pobierać i oglądać programy BBC w odtwarzaczu iPlayer.

Może to być telewizor, komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy, tablet, konsola do gier,
dekoder, nagrywarka DVD/VHS itd.
Wykonywanie jakiejkolwiek z tych czynności bez uprzedniego opłacenia abonamentu telewizyjnego
grozi nałożeniem kary sięgającej 1,000 GBP* oraz obowiązku pokrycia kosztów prawnych i/lub zapłaty
odszkodowania. Konieczne będzie również wykupienie abonamentu telewizyjnego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie tvlicensing.co.uk/info

W części „Jak wykupić abonament” znajdującej się poniżej znajdą Państwo
informacje o różnych sposobach płatności.
*W Guernsey maksymalna kara wynosi 2,000 GBP.

Oglądają Państwo
tylko programy
satelitarne
nadawane spoza
Wielkiej Brytanii?
Nawet jeśli oglądają lub nagrywają Państwo
wyłącznie programy nadawane spoza terytorium
Wielkiej Brytanii, nadal muszą Państwo wykupić
abonament.

Niedawno
się Państwo
przeprowadzili?
Jeśli się Państwo przeprowadzili, a abonament jest
przypisany do poprzedniego miejsca zamieszkania,
należy poinformować nas o tym, odwiedzając
stronę tvlicensing.co.uk/moving lub dzwoniąc
pod numer 0300 790 6044.

Nie potrzebują
Państwo
abonamentu
telewizyjnego?
Nie potrzebują Państwo abonamentu
telewizyjnego, jeżeli nie oglądają i nie nagrywają
Państwo programów telewizyjnych na żywo na
żadnym kanale, ani nie pobierają i nie oglądają
Państwo programów BBC w odtwarzaczu iPlayer.
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Jeżeli nie potrzebują Państwo abonamentu
telewizyjnego, proszę nas poinformować
o tym fakcie za pośrednictwem strony
tvlicensing.co.uk/noTV, dzwoniąc pod
numer 0300 790 6044 lub pisząc na adres
Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL.
Możemy odwiedzić Państwa w celu weryfikacji
powyższego.

Jeśli mają Państwo
problemy ze wzrokiem,
mogą Państwo uzyskać
takie same informacje
e-mailem, w wersji z
alfabetem Braille’a,
w wersji z dużą czcionką bądź w
wersji audio, dzwoniąc pod
numer 0300 790 6076.
Dla osób niesłyszących, niedosłyszących albo
z niepełnosprawnością mowy obsługujemy usługę
NGT (Next Generation Text). Więcej informacji można
znaleźć tutaj: tvlicensing.co.uk/accessibility

Jak wykupić abonament?
Abonament na telewizję w wersji kolorowej wynosi 157,50 GBP,
a na telewizję w wersji czarno-białej — 53,00 GBP. Istnieje wiele
sposobów na dokonanie płatności — mogą Państwo wybrać ten,
który najbardziej Państwu odpowiada:
Punkt PayPoint — abonament telewizyjny można opłacić, płacąc
gotówką albo kartą debetową. Najbliższy punkt można znaleźć na
stronie paypoint.com/locator lub, jeżeli mieszkają Państwo na
Wyspach Normandzkich lub Wyspie Man, mogą Państwo wybrać
się do lokalnego urzędu pocztowego.
Karta płatnicza do abonamentu telewizyjnego — mogą
Państwo opłacać abonament telewizyjny co tydzień, płacąc już od
6,00 GBP. Prosimy zadzwonić pod numer 0300 555 3456.
Karta kredytowa/debetowa — istnieje możliwość dokonania
pojedynczej płatności kartą kredytową lub debetową, w tym
kartą Maestro, Delta, Visa, Visa Electron lub MasterCard
Płatności można także dokonać online, odwiedzając stronę
tvlicensing.co.uk/payinfo lub dzwoniąc pod numer
0300 790 6044.
Polecenie zapłaty — mogą Państwo rozłożyć koszt
abonamentu, wybierając jedną z naszych opcji polecenia
zapłaty. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić
stronę tvlicensing.co.uk/payinfo lub zadzwonić pod numer
0300 790 6044.
Poczta — mogą Państwo wysłać czek na pełną kwotę
abonamentu telewizyjnego wystawiony na rzecz „TV Licensing”.
Na odwrocie należy wyraźnie zapisać swoje imię i nazwisko,
adres oraz kod pocztowy. Czek należy wysłać na adres TV
Licensing, Darlington DL98 1TL. Proszę nie wysyłać gotówki.

Czy kwalifikują się Państwo
do ulgi?
Czy Państwo lub osoby z Państwem zamieszkałe:
•	mają 75 lat lub więcej i otrzymują świadczenia emerytalne?
Mogą Państwo złożyć wniosek o bezpłatny abonament telewizyjny. Muszą
Państwo otrzymywać świadczenia emerytalne w imieniu swoim lub Państwa
partnera, w przypadku par mieszkających pod tym samym adresem.
	
mają 74 lata i otrzymują świadczenia emerytalne? Już teraz
mogą Państwo ubiegać się o bezpłatny abonament telewizyjny oraz o
krótkoterminowy abonament obowiązujący do ukończenia 75. roku życia. Inne
warunki mogą obowiązywać mieszkańców Wysp Normandzkich i Wyspy Man.
•	są niewidome (niedowidzące)? Może Państwu przysługiwać zniżka 50%.
Mogą Państwo wypełnić i wydrukować formularz wniosku online dostępny
pod adresem tvlicensing.co.uk/blind i przesłać go nam wraz z kopią
dokumentu potwierdzającego, że są Państwo niewidomi lub zaświadczeniem
od okulisty. Potrzebny będzie również numer abonamentu, numer telefonu
i płatność czekiem. Prosimy o wysyłkę na adres TV Licensing, Blind
Concession Group, Darlington DL98 1TL.
Więcej informacji na temat zniżki można znaleźć na stronie
tvlicensing.co.uk/concessions lub uzyskać pod numerem telefonu
0300 790 6044.

