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 £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.

்பினவருவனவறலறச் செயவ்தறகு ச்தாலை்காடெசி உாிமம்
வ்தலவப்படும்:

டிவி லைசெனஸ்
உங்களுக்குத
வ்தலவப்படுமா?

a) எந்தசவபாரு ்ெனலிலும் வ�ககூடிை ்ந�லல டிவி நிகழச்ெிகலளைப் பபார்ப்பதற்கும், பதிவுசெய்வதற்கும்
b) iPlayerஇல வ�க கூடிை BBC நிகழச்ெிகலளைப் பபார்ப்பதற்கு அலலது பதிவி்றககம் செய்வதற்கு.

டிவி, ச்டஸ்க்டபாப் கணினி, ்லப்்டபாப், சேபாலபல ஃ்பபான், ்்டப்சலட, ்கம்ஸ் கன்்ெபால, டிஜிட்டல பபாகஸ் அலலது டிவிடி/
விஎச்எஸ் ச�ககபார்்டர் ்பபான்்றலவ உடப்ட எந்தசவபாரு ெபாதனத்தில பபார்த்தபாலும் இது சபபாருந்தும்.
்ே்ல கு்றிப்பிட்டவற்்றில ஏ்தனும் ஒன்ல்ற உபாிேம் இலலபாேல நீஙகள செய்தபால, ெட்ட ந்டவடிகலக ேற்றும் அதிகபடெம்
£1,000* ேற்றும் ஏ்தனும் ெட்டப்பூர்வக கட்டணஙகள ேற்றும்/அலலது நீஙகள த� ்வணடிை ஏ்தனும் இழப்பீடு ஆகிைவற்ல்ற
அப�பாதம் ஆகிைவற்ல்றப் சப்றக கூடிை அபபாைத்தில இருப்பீர்கள. ்ேலும் உஙகளுககுத் ்தலவப்பட்டபால, ஒரு டிவி
லலசென்லஸையும் நீஙகள வபாஙக ்வணடிைிருககும்.
்ேலும் அ்றிை, tvlicensing.co.uk/info

்கட்டணம் செலுததுவ்தற்கான ்பல்வவறு வழி்கலை அறிநது ச்காளை, ்பினவரும் ‘டிவி லைசெனலஸை எப்படி
வாங்க வவண்டும்’ எனற ்தலைப்பின ்கீழ ்காணவும்.
*கர்ணஸிைில அதிகபடெ அப�பாதத் சதபாலக £2,000 ேற்றும் சஜர்ஸிைில £500 ஆகும்.

யுவ்கலவச் ொொ்த
செயம்தி ேி்கழச்ெசி்கலை
மடடுவம ்பார்க்்கிறீர்்கைா?
யு்கவுககு சவளைி்ை இருந்து
ஒளைிப�ப்பப்படும் நிகழச்ெிகலளை ேடடு்ே நீஙகள
பபார்த்தபாலும் அலலது பதிவுசெய்தபாலும் கூ்ட உஙகளுககு
லலசென்ஸ் ்தலவப்படும்.

ெமீ்பத்தில் வீடு
மாறியுளைீர்்கைா?
நீஙகள ெேீபத்தில வீடு
ேபா்றிைிருககி்றீர்கள ேற்றும் உஙகள
பலழை முகவபாிைில லலசென்ஸ்
லவத்திருககி்றீர்கள என்்றபால, அலத எஙகளைி்டம்
tvlicensing.co.uk/moving அலலது என்்ற இலணை
முகவபாிைி்லபா அலல 0300 790 6044 என்்ற எணணுககு
அலழத்்தபா சதபாிவிககவும்.

லைசெனஸ்
வ்தலவயில்லையா?
நீஙகள எந்தசவபாரு ்ெனல அலலது
ெபாதனத்திலும் ்ந�லலைபாக ஒளைிப�ப்பபாகும் டிவி
நிகழச்ெிகலளைப் பபார்கக்வபா அலலது பதிவுசெய்ை்வபா
ேபாடடீர்கள ேற்றும் ஒரு்பபாதும் BBC நிகழச்ெிகலளை
iPlayerஇல பபார்கக்வபா, பதிவி்றகக்வபா ேபாடடீர்கள
என்்றபால, உஙகளுககு டிவி லலசென்ஸ் ்தலவைிலலல.
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tvlicensing.co.uk/noTV என்்ற இலணை முகவபாிககுச்
செலவதன் மூலம் அலலது 0300 790 6044 என்்ற
எணணுககு அலழத்து அலலது Customer Services,
TV Licensing, Darlington DL98 1TL என்்ற முகவபாிககு
ே்டல எழுதி, உஙகளுககு லலசென்ஸ் ்தலவைிலலல
என்பலத எஙகளுககுத் சதபாிவிககவும்.
ஒரு வருலகைின் மூல்ே இலத நபாஙகள உறுதிசெய்்வபாம்.

உஙகளுககு
உங்களுக்கு பபார்லவ
பார்வை
சிக்கல்கள்
ெிககலகள
இருக்குமானால்,
இருககுேபானபால
0300 790
790 6076
6076 என்்ற
என்ற
0300
எண்ணுக்கு அழைத்து
எணணுககு
அலழத்து
இந்தத் தகவல்களை
இந்தத்
தகவலகலளை
மின்னஞ்சல் வழியாகேின்னஞெல
அல்லது
வழிைபாக
அலலது ப்ச�ய்லி
, பெரிய
ப்ரெய்லி எழுத்துகளில்
, சபபாிை
அச்ெில
எழுத்துகளைில
அச்சில்
அல்லது
ஒலி வடிவத்தில்
அலலது
. வடிவத்தில சப்றலபாம்.
பெறலாம்ஒலி
உங்களுக்கு காது
கேட்காது
என்றால�ோ
அல்லது
கேட்பதில்
உஙகளுககுக
கபாது
்கடகபாது
, ்கடபதில
குல்றபபாடு
குறைபாடு
அல்லது பேசுவதில்
குறைபாடு
இருந்தால�ோ,
அலலது ்பசுவதில
குல்றபபாடு
இருந்தபால
,
(என்ஜிடி),
நாங்கள்
நெக்ஸ்ட்
ஜெனரேஷன்
டெக்ஸ்ட்அலழத்து
என்்ற எணணுககு
0300 790
6050
உல�வழிைிலபான
சதபாலல்பெி
நீஙகள
சேவையை ஆதரிக்கிற�ோம்.
மேலும்வெதிலை
தகவல்களுக்கு
பைன்படுத்தலபாம்
.
tvlicensing.co.uk/accessibility
ஐப் பார்க்கவும்.

டிவி லைசெனலஸை எப்படி வாங்க வவண்டும்.
ஒரு கலர் டிவி லலசென்ஸின் விலல £147.00 (கருப்பு சவளலளை லலசென்ஸின்
விலல £49.50). கட்டணம் செலுத்துவதற்கு பல்வறு வழிகள இருககின்்றன உஙகளுககுச் ெி்றப்பபாகப் சபபாருந்தும் ஒன்ல்றத் ்தர்வுசெய்து சகபாளளுஙகள:
PayPoint – டிவி லலசென்ஸிற்கபான சதபாலகலை ச�பாககப் பணம் அலலது
ச்டபிட கபார்டு மூலம் செலுத்தலபாம். paypoint.com/locatorஇல உஙகளுககு
அருகில உளளை கல்டலைக கண்ட்றிைலபாம் அலலது நீஙகள ்ெனல தீவுகள
அலலது ஐஸ்ல ஆஃப் ்ேன் (Isle of Man) ்பபான்்றவற்்றில வெித்தபால, உஙகள
உளளூர் அஞெல அலுவலகத்திற்குச் செலலலபாம்.

டிவி லைசெனஸிங ்கட்டணம் செலுத்தல் அடல்ட – வபா�ம் £6.00 முதல உஙகள
டிவி லலசென்ஸிற்கபான கட்டணஙகலளை வபா�ம்்தபாறும் நீஙகள
செலுத்தலபாம். 0300 555 3456 என்்ற எணலண அலழககவும்.
்கிசெடிட/ச்ட்பிட ்கார்டு – Maestro, Delta, Visa, Visa Electron அலலது
MasterCard ்பபான்்றலவ உடப்ட ச்டபிட அலலது கிச�டிட கபார்ல்டப்
பைன்படுத்தி ஒ்� முல்றைபாக கட்டணம் செலுத்த முடியும். ஆன்லலனில
tvlicensing.co.uk/payinfo இல செலுத்தலபாம் அலலது 0300 790 6044
என்்ற எணலண அலழககவும்.
வேெடி ்பிடித்தம் (Direct Debit) – எஙகள ்ந�டி பிடித்தத்திற்கபான பல
சதபாிவுகளைிலிருந்து ்தர்ந்சதடுப்பதன் மூலம், உஙகள உபாிேத்தின்
கட்டணத்சதபாலகலை நீஙகள ப�வலபாகப் பிபாித்துகசகபாளளைலபாம்.
tvlicensing.co.uk/payinfo என்்ற இலணை முகவபாிைில ்ேலும் அ்றிைலபாம்
அலலது 0300 790 6044 என்்ற எணலண அலழககவும்.
அஞெல் வழியா்க – டிவி லலசென்ஸ் கட்டணத்திற்குத் த� ்வணடிை சதபாலக
முழுலேககும் ‘TV Licensing’ என்்ற சபைபாில கபா்ெபாலல அனுப்பலபாம்,
கபா்ெபாலலைின் பின்பகுதிைில உஙகள சபைர், முகவபாி, அஞெல கு்றியீடல்டத்
சதளைிவபாக எழுத ்வணடும். அலத TV Licensing, Darlington DL98 1TL என்்ற
முகவபாிககு அனுப்பி லவககவும். தைவுசெய்து ச�பாககப் பணேபாக அனுப்ப
்வண்டபாம்.

உங்களுக்கு ்தளளு்படி ்கில்டக்குமா?
ேீங்கள ்பினவரும் ேிலையில் இருப்பவொ அல்ைது உங்களு்டன வெசிக்கும்
யாவெனும் இநேிலை்கைில் ஒனறில் உளைனொ?
• 75 வயது அல்ைது அல்த வி்ட அ்தி்க வயது? நீஙகள இலவெ டிவி
லலசென்லஸைப் சப்ற விணணப்பிககத் தகுதிைபானவர். உஙகளுல்டை
்நஷனல இன்ஷஷூ�ன்ஸ் எணலணக லகவெம் லவத்துக சகபாணடு

0300 790 6044 என்்ற எணலண அலழககவும்.
• 74 வய்தானவொ? உஙகளுல்டை 75வது பி்றந்தநபாள வரும் வல� குறுகிை கபால டிவி
லலசென்லஸைப் சபறுவதற்கு விணணப்பிககலபாம்.
நீஙகள ்ெனல தீவுகள அலலது ஐஸில ஆஃப் ்ேன் (Isle of Man) ஆகிை இ்டஙகளைில
வபாழந்தபால, ்வறு நிபந்தலனகள சபபாருந்தக கூடும். ்ேலும் அ்றிை 0300 790 6044 என்்ற
எணலண அலழககவும்.
• ்பார்லவயறறவர், வமலும் அ்தற்கான முலறயான ொனலறயும் வழங்க முடியும் எனறால்?
50% தளளுபடிலைப் சபறுவதற்கு நீஙகள தகுதிைபானவர். உஙகளுககுப் பகுதிைளைவு பபார்லவ
(பபார்லவக குல்றபபாடு) இருந்தபால உஙகளுககுத் தகுதி இருககபாது. விணணப்பிகக,
tvlicensing.co.uk/blind என்்ற இலணை முகவபாிககுச் செலலவும் அலலது உஙகள
பபார்லவைின்லே பதிவு ஆவணம் அலலது கணணிைல நிபுணபாி்டேிருந்து சபற்்ற ெபான்்றிதழ
்பபான்்றவற்்றின் நகலலயும் உஙகள லலசென்ஸ் எண, சதபாலல்பெி எண ேற்றும்
	
கபா்ெபாலல கட்டணம் ஆகிைவற்ல்றயும் TV Licensing, Blind Concession Group,
Darlington DL98 1TL என்்ற முகவபாிககு அஞெலில அனுப்பி லவககவும்.

