You need to be covered by a TV Licence to:
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 £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.

V následujících případech musíte mít zajištěnou
licenci na příjem televizního vysílání:
Potřebujete
licenci na
příjem
televizního
vysílání?

a) sledování nebo záznam živě vysílaných TV pořadů na kterémkoliv kanálu, a
b) stahování nebo sledování programů BBC na přehrávači iPlayer.
To může být jakékoliv zařízení, včetně televizního přijímače, stolního počítače, přenosného počítače,
mobilního telefonu, tabletu, herní konzoly, digitálního set top boxu nebo rekordéru DVD/VHS.
Pokud budete některou z uvedených činností dělat bez platné licence, riskujete trestní stíhání
a maximální pokutu do výše 1000 GBP*, plus náklady na právní řízení a kompenzace, které
vám mohou být nařízeny. I poté si budete muset zakoupit platnou licenci na příjem televizního
vysílání, pokud ji potřebujete.
Další informace naleznete na webu tvlicensing.co.uk/info

Informujte se v části „Jak si koupit licenci na příjem televizního vysílání“
níže, kde jsou popsány různé způsoby zaplacení.
*Na ostrově Guernsey je maximální pokuta 2000 GBP.

Sledujete
pouze satelitní
programy, které
nemají původ ve
Velké Británii?

Licence na příjem barevného televizního vysílání stojí 159,00 GBP
(53,50 GBP pro černobílé vysílání). Existuje mnoho různých způsobů,
jak zaplatit – vyberte si ten, který je pro vás nejvhodnější.

Přesto potřebujete licenci, i když pouze sledujete
nebo nahráváte programy, které nemají původ
ve Velké Británii.

PayPoint – za licenci na příjem televizního vysílání můžete zaplatit
hotově nebo debetní kartou. Vyhledejte nejbližší místo na webu
paypoint.com/locator, nebo pokud žijete na Normandských
ostrovech nebo na ostrově Man, můžete navštívit místní poštu.

Přestěhovali jste
se nedávno?

Platební karta TV Licensing – můžete zaplatit za licenci na
příjem televizního vysílání týdenní úhradou ve výši od 6,00 GBP.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle 0300 555 3456.

Pokud jste se nedávno
přestěhovali a máte licenci
platnou pro starou adresu,
sdělte nám to prostřednictvím
webu tvlicensing.co.uk/moving
nebo nám zavolejte na číslo
0300 790 6044.

Nepotřebujete
licenci?
Licenci na příjem televizního
vysílání nepotřebujete, pokud nikdy
nesledujete ani nenahráváte živé
televizní vysílání na kterémkoliv kanálu nebo
zařízení, a nikdy také nestahujete programy BBC
na přehrávači iPlayer.
Sdělte nám, že nepotřebujete licenci
prostřednictvím webu tvlicensing.co.uk/noTV,
nebo nám zavolejte na číslo 0300 790 6044,
nebo napište na adresu
Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL.
Můžeme si to ověřit návštěvou u vás.
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Jak si zakoupit licenci na příjem
televizního vysílání.

Pokud máte
problémy se
zrakem, můžete
tyto informace získat
e-mailem nebo ve formě
Braillova slepeckého písma,
napsané velkými písmeny
nebo jako zvukovou nahrávku
na čísle 0300 790 6076.
Pokud jste neslyšící, nedoslýchaví nebo máte
poruchu řeči, podporujeme textovou službu nové
generace (NGT). Další informace naleznete na
tvlicensing.co.uk/accessibility

Kreditní/debetní karta – můžete zaplatit jednorázově pomocí
platební karty Maestro, Delta, Visa, Visa Electron nebo MasterCard.
Zaplatit můžete online na webu tvlicensing.co.uk/payinfo
nebo nám zavolejte na číslo 0300 790 6044.
Inkaso – můžete si náklady na licenci rozložit tím, že si vyberete
z řady našich možností pro inkaso. Zjistěte více na webu
tvlicensing.co.uk/payinfo nebo nám zavolejte na číslo
0300 790 6044.
Poštou – zašlete šek na celý poplatek za licenci na příjem televizního
vysílání, splatný na „TV Licencing“, se svým jménem, adresou
a PSČ zřetelně uvedenými na zadní straně šeku. Zašlete jej na adresu
TV Licensing, Darlington DL98 1TL. Nezasílejte hotovost.

Můžete získat úlevu?
Platí pro vás nebo některou osobu ve vaší domácnosti,
následující?
•	Osoba ve věku 75 let a více, která dostává příspěvek k
penzi. Můžete zažádat o bezplatnou televizní licenci. Je třeba,
abyste měl/a nárok na příspěvek k penzi na své jméno, nebo se může jednat o
jméno partnera, pokud jste pár a žijete na stejné adrese.
	Osoba ve věku 74 let, která dostává příspěvek k penzi. Můžete požádat o
bezplatnou televizní licenci a k tomu o krátkodobou licenci, která pokryje období
do vašich 75. narozenin. Pokud žijete na Normandských ostrovech nebo na
ostrově Man, mohou platit jiné podmínky
•	Nevidomí (osoby se závažným poškozením zraku). Můžete mít nárok na
poskytnutí licence na příjem televizního vysílání s 50% slevou. Můžete vyplnit
online formulář žádosti na stránkách tvlicensing.co.uk/blind, vytisknout ho
a zaslat nám ho spolu s kopií vašeho dokumentu registrace pro nevidomé nebo
potvrzení od očního lékaře. Budete také potřebovat číslo licence, telefonní číslo
a platbu šekem. Zašlete prosím na adresu TV Licensing, Blind Concession Group,
Darlington DL98 1TL.
Více informací o slevách najdete na webu tvlicensing.co.uk/concessions nebo
můžete zavolat na číslo 0300 790 6044.

