DR | LICENS
DR Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C
Telefon 70 20 13 13
dr.dk/licens

Ansøgning om nedsat licens
Du søger ved at udfylde og sende ansøgningsskemaet herunder til DR
Licens. Din licens bliver ændret til nedsat licens fra den dato, DR Licens
modtager din gyldige ansøgning. Du kan læse betingelserne for at få
nedsat licens på næste side.
DR Licens anbefaler, at du gemmer en kopi af den underskrevne
ansøgning til din egen dokumentation.

Den første regning for nedsat licens
Hvis du har betalt for meget for din nuværende licensperiode, vil
beløbet blive udbetalt til din NemKonto. Vi udbetaler dog ikke beløb
under 50kr., men fratrækker dem på din næste regning.
Har du modtaget en regning, som ikke har overskredet forfaldsdatoen,
kan du se bort fra denne. Har du modtaget en rykker, skal denne dog
betales.

Ansøgningsskema
CPR-nr.

Navn
Adresse
Postnummer

Dato

By

Underskrift

Udfyldes af Borgerservice i din kommune
Ansøgeren er pensionist og har en personlig tillægsprocent på 100 og er dermed berettiget til nedsat licens.

Dato

Underskrift og stempel
Eventuel kommentar fra kommune

Husk
Ansøgningen er kun gyldig, når
den er underskrevet og godkendt
af din kommune.
Hvis du bor sammen med en
ægtefælle eller samlever, skal
ansøgeren være den af jer, der er
tilmeldt licens - ellers kommer I
til at være tilmeldt begge to.

Betingelser for at få nedsat licens
Hvad er nedsat licens?

Hvis du er berettiget til nedsat licens, får du nedsat din licens til halv pris.
Du skal være tilmeldt licens, hvis du har TV eller computer, mobiltelefon eller
tablet med internetforbindelse.

Hvem kan få nedsat licens?

Du kan søge om nedsat licens, hvis du er pensionist og har en tillægsprocent
på 100. Når du ansøger om nedsat licens, skal din kommune skrive under på,
at du opfylder disse betingelser.
Udbetaling Danmark beregner din tillægsprocent ud fra din økonomi, og den
fremgår af din pensionsmeddelelse. På borger.dk kan du læse, hvordan din
pension og din tillægsprocent beregnes.

Hvor længe kan man få nedsat licens?

Din berettigelse til at få nedsat licensen ophører, hvis du ikke længere opfylder
betingelserne om en tillægsprocent på 100.
Du har pligt til at give DR Licens besked, hvis du ikke længere opfylder
betingelserne. DR Licens sammenholder desuden løbende dine oplysninger
med de kommunale registre, for at sikre at du fortsat opfylder betingelserne.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning om nedsat licens hurtigst muligt. Din nedsatte
licens starter fra den dag DR Licens modtager dit ansøgningsskema.
Når vi har behandlet din ansøgning sender vi en justeret regning eller
udbetaler dit tilgodehavende til din NemKonto.

Har du spørgsmål til din ansøgning?

Så er du velkommen til at kontakte DR Licens på telefon 70 20 13 13
mandag-torsdag kl. 9:30-16:00 og fredag kl. 9:30-14:00.
Du kan også læse mere om nedsat licens på dr.dk/licens.
Har du spørgsmål til din tillægsprocent, skal du kontakte Udbetaling Danmark
på telefon 70 12 80 61.

