*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 £159.00 (£53.50 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.

Tem de estar abrangido por uma
licença de televisão para:

Precisa
de uma
licença de
televisão?

a) assistir ou gravar programas de televisão em direto
em qualquer canal; e
b) transferir ou assistir a programas da BBC no iPlayer.
Esta licença aplica-se a qualquer dispositivo, incluindo televisão, computador, portátil,
telemóvel, tablet, consola de jogos, caixa digital ou gravador DVD/VHS.
Caso execute algum dos procedimentos acima sem uma licença válida, arrisca-se a ser processado
e a uma multa de até 1000 £*, mais quaisquer custas judiciais e/ou indemnização que possa ter
de pagar. Terá ainda assim de adquirir uma licença de televisão, em caso de necessidade.
Para saber mais, consulte tvlicensing.co.uk/info

Consulte “Como adquirir uma licença de televisão” abaixo, para ver várias
modalidades de pagamento.
*A multa máxima é de 2000 £ em Guernsey.

Vê apenas
programas de
satélite que não
são do Reino
Unido?

Como comprar uma licença de
televisão.

Mesmo que veja ou grave só programas
transmitidos de fora do Reino Unido,
precisa de uma licença.

PayPoint – pode pagar a licença de televisão em numerário
ou com cartão de débito. Encontre a sua loja mais próxima em
paypoint.com/locator ou, se viver nas Ilhas do Canal ou na
Ilha de Man, pode dirigir-se ao posto dos correios local.

Mudou de casa
há pouco tempo?

Cartão de pagamento da licença de televisão – pode
pagar semanalmente a sua licença de televisão com
pagamentos a partir de 6,00 £. Ligue para o número
0300 555 3456.

Se mudou de casa e tem uma
licença na sua morada antiga, informe-nos
visitando tvlicensing.co.uk/moving ou
ligando para o 0300 790 6044.

Não precisa de
licença?
Não precisa de licença de
televisão, se nunca assiste ou
grava programas de televisão
em direto em qualquer canal ou
dispositivo e se nunca transfere ou
assiste a programas da BBC no iPlayer.
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Diga-nos se não precisa de licença indo
a tvlicensing.co.uk/noTV, ligando para
o 0300 790 6044 ou escrevendo para
Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL.
Podemos confirmar esta situação com uma visita.

Se tiver problemas
de visão, pode
obter esta
informação por
e-mail ou em Braille,
impressão em letra grande
ou áudio ligando para o
0300 790 6076.
Em caso de surdez, deficiência auditiva ou da
fala, disponibilizamos o serviço de texto “Next
Generation Text”. Para mais informações visite
a página tvlicensing.co.uk/accessibility

Uma licença de televisão custa 159,00 £ para uma televisão
a cores (53,50 £ para uma televisão a preto e branco).
Tem várias modalidades de pagamento – escolha a que
considera melhor para si:

Cartão de crédito/débito – pode fazer um único pagamento
com um cartão de crédito ou débito, incluindo Maestro, Delta,
Visa, Visa Electron ou MasterCard. Pode pagar online em
tvlicensing.co.uk/payinfo ou ligue para o 0300 790 6044.
Débito direto – pode repartir o custo da sua licença,
indicando-nos a sua preferência de entre as disponíveis na
nossa gama de opções de Débito Direto. Saiba mais em
tvlicensing.co.uk/payinfo ou ligue para o 0300 790 6044.
Por correio – envie-nos um cheque para pagar a
totalidade da licença de televisão, endereçado a
“TV Licensing”, escrevendo de forma legível o seu nome,
endereço e código postal no verso do cheque. Envie o cheque
para TV Licensing, Darlington DL98 1TL. Não envie numerário.

Pode obter um desconto?
Você ou alguém que viva consigo:
•	Tem idade igual ou superior a 75 anos e está a receber
crédito de pensão? Pode solicitar uma licença de televisão
gratuita. Tem de estar a receber crédito de pensão em seu nome, ou pode
estar em nome do seu parceiro, se forem um casal, e viverem no mesmo
endereço.
	
Tem 74 anos e está a receber crédito de pensão? Pode solicitar uma
licença de televisão gratuita agora, para além de uma licença de curto
prazo para abranger o período até ao seu 75.º aniversário. Se vive nas
Ilhas do Canal ou na Ilha de Man, poderão aplicar-se condições diferentes.
•	É invisual (ou portador de uma deficiência visual grave)?
Pode ser elegível a candidatar-se a um desconto de 50%. Pode
preencher e imprimir um formulário de candidatura online em
tvlicensing.co.uk/blind e enviar-nos o mesmo juntamente com uma
cópia do seu documento de registo de invisual ou um certificado do seu
oftalmologista. Também irá necessitar do seu número de licença, número
de telefone e pagamento por cheque. Envie por correio para
TV Licensing, Blind Concession Group, Darlington DL98 1TL.
Para mais informações sobre concessões, consulte
tvlicensing.co.uk/concessions ou ligue para o 0300 790 6044.

