*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.

Trebuie să dețineți o licență TV pentru:
a) a urmări sau a înregistra programe TV în direct de pe orice canal
b) pentru a descărca sau urmări programe BBC pe iPlayer.

Aveți
nevoie de o
licență TV?

Acest lucru se aplică oricărui dispozitiv: TV, computer desktop, laptop, telefon mobil, tabletă,
consolă de jocuri, decodor digital sau aparat de înregistrat DVD/VHS.
Dacă întreprindeți oricare dintre acțiunile menționate mai sus fără a deține o licență valabilă,
puteți fi acționat în justiție și riscați să plătiți o amendă maximă de până la 1.000 GBP*, plus
cheltuieli de judecată și/sau alte despăgubiri care vă pot fi impuse prin lege. De asemenea,
dacă aveți nevoie de o licență TV, va trebui să o achiziționați.
Pentru a afla mai multe, vizitați tvlicensing.co.uk/info

Vă rugăm să consultați secțiunea „Cum pot cumpăra o licență TV” de mai
jos, pentru informații despre diferitele modalități de plată.
*Amenda maximă este de 2.000 GBP în Guernsey.

Urmăriți numai
programe prin
satelit nonbritanice?
Chiar și în acest caz aveți nevoie de o licență,
deși urmăriți sau înregistrați numai programe
transmise din afara Marii Britanii.

V-ați schimbat
de curând
domiciliul?
Dacă v-ați schimbat domiciliul și
dețineți o licență pentru vechea
dvs. adresă, vă rugăm să ne informați vizitând
site-ul tvlicensing.co.uk/moving sau apelând
numărul 0300 790 6044.

Nu aveți nevoie
de licență?
Nu aveți nevoie de licență TV dacă
nu urmăriți sau nu înregistrați
niciodată programe TV în direct
de pe niciun canal și pe niciun dispozitiv și nu
descărcați sau nu urmăriți niciodată programe
BBC pe iPlayer.
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Vă rugăm să ne comunicați dacă nu aveți nevoie de
licență accesând site-ul tvlicensing.co.uk/noTV,
apelând numărul 0300 790 6044 sau scriindu-ne
la adresa
Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL.
Vă putem face o vizită pentru a confirma
aceste informații.

Dacă aveți
probleme de
vedere, puteți
obține aceste
informații prin e-mail
sau în Braille, în format
tipărit cu litere mari sau
în format audio, apelând
0300 790 6076.
Dacă suferiți de surditate sau dacă aveți probleme
auditive sau de vorbire, acceptăm serviciul Next
Generation Text (NGT – Text de ultimă generație).
Pentru informații suplimentare consultați
tvlicensing.co.uk/accessibility

Cum să cumpărați o licență TV.
O licență TV color costă 159,00 GBP (o licență alb negru costă
53,50 GBP). Există numeroase modalități de plată - alegeți-o pe
cea care vi se potrivește cel mai bine:
PayPoint – puteți plăti licența TV în numerar sau cu cardul de
debit. Găsiți cea mai apropiată reprezentanță accesând site-ul:
paypoint.com/locator sau, dacă locuiți în Insulele Anglo-Normande
sau în Insula Man, puteți să vă adresați oficiului dvs. poștal local.
Card de plată pentru obținerea unei licențe TV – puteți plăti
săptămânal pentru licența dvs. TV, efectuând plăți în valoare de
6,00 GBP. Vă rugăm să apelați numărul 0300 555 3456.
Card de credit/debit – puteți efectua o singură plată cu un
card de debit sau de credit, inclusiv Maestro, Delta, Visa, Visa
Electron sau MasterCard. Puteți plăti online accesând site-ul:
tvlicensing.co.uk/payinfo sau apelând 0300 790 6044.
Debit direct – puteți împărți costul licenței dvs., alegând din
gama noastră de opțiuni de Debit direct. Puteți afla mai multe la:
tvlicensing.co.uk/payinfo sau apelând 0300 790 6044.
Prin poștă – trimiteți un cec cu valoarea totală a taxei de licență
TV, plătibil către „TV Licensing”, scriind numele, adresa și codul dvs.
poștal în clar pe spatele cecului. Trimiteți cecul către TV Licensing,
Darlington DL98 1TL. Vă rugăm să nu trimiteți numerar.

Puteți beneficia de o scutire?
Dumneavoastră sau o persoană cu care locuiți:
•	Aveți vârsta de 75 de ani sau mai mult și primiți
Credit la pensionare? Puteți solicita o licență TV
gratuită. Trebuie să primiți Credit la pensionare pe numele dvs. sau
acesta poate fi pe numele partenerului/partenerei dvs. dacă sunteți un
cuplu și locuiți la aceeași adresă.
	
Aveți 74 de ani și primiți Credit la pensionare? Puteți solicita
acum o licență TV gratuită, plus o licență pe termen scurt care va
fi valabilă până când împliniți 75 de ani. Dacă locuiți în Insulele
Canalului sau Insula Man, se pot aplica alte condiții.
•	Sunteți nevăzător/nevăzătoare (vă este vederea afectată
sever)? Puteți fi eligibil(ă) pentru o concesie de 50%. Puteți completa
și imprima un formular de solicitare online la tvlicensing.co.uk/blind
și puteți să ni-l trimiteți împreună cu o copie a documentului dvs. de
înregistrare ca persoană nevăzătoare sau a unui certificat eliberat de
oftalmologul dvs. De asemenea, veți avea nevoie de numărul licenței,
numărul de telefon și plata cecului. Vă rugăm să le transmiteți prin
poștă către TV Licensing, Blind Concession Group, Darlington DL98 1TL.
Pentru mai multe informații despre concesii, accesați
tvlicensing.co.uk/concessions sau apelați 0300 790 6044.

