
Cyfarwyddyd i’ch banc / cymdeithas adeiladu:
Os gwelwch yn dda talwch i Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Ddebydau Uniongyrchol o’r cyfrif a nodir yn y Cyfarwyddyd 
hwn yn amodol ar y mesurau diogelu y mae’r Warant Debyd 
Uniongyrchol yn eu sicrhau. Rwy’n deall y gall y Cyfarwyddyd 
hwn yn aros gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac os 
felly, y bydd y manylion yn cael eu hanfon yn electronig i’m 
banc/cymdeithas adeiladu.

Pennaeth yr Adran Tai a’r Economi
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Gwasanaethau Tai, Ffordd Rhuthun
Wrecsam, LL13 7TU

Llenwch y ffurflen i gyd, mewn beiro a’i hanfon at: Rhif Defnyddiwr Gwasanaeth

AT DDEFNYDD SWYDDOGOL CYNGOR  
BWRDEISTREF SIROL WRECSAM YN UNIG

GWASANAETHAU TAI
Rhif Tenantiaeth:

Dyddiad Dechrau’r DU:

Cyfeiriad Presennol: 

Y Cyfeiriad y mae’r Debyd Uniongyrchol  
hwn yn berthnasol iddo: 

Noder: Bydd taliadau’n cynnwys unrhyw falans sydd heb ei dalu 
Ticiwch y dyddiad talu fyddai orau gennych: 

1af o’r Mis  16eg o’r Mis             Wythnosol

Enw a chyfeiriad post llawn eich banc/cymdeithas adeiladu:

9 7 5 2 4 3

Dylai’r talwr ddatgysylltu a chadw’r warant hon.

Signature(s)

Date

Efallai na fydd banciau/cymdeithasau adeiladu yn derbyn Cyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol ar gyfer rhai mathau o gyfrifon

• Cynigir y Warant hon gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddyd i dalu Debydau Uniongyrchol.

• Os bydd unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn rhoi gwybod 
i chi 10 diwrnod gwaith cyn i’r arian gael ei dynnu o’ch cyfrif, neu fel y cytunir fel arall. Os byddwch chi’n gofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam gasglu taliad, byddwch yn cael cadarnhad o’r swm sydd i’w dalu ac ar ba ddyddiad pan fyddwch yn gwneud y cais.

• Os gwneir camgymeriad gyda thaliad eich Debyd Uniongyrchol, gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam neu eich banc / cymdeithas 
adeiladu, bydd gennych hawl i gael ad-daliad llawn, di-oed o’r swm a dalwyd gan eich banc/cymdeithas adeiladu. Os ydych yn cael  
ad-daliad nad oes gennych hawl iddo, bydd yn rhaid i chi ei dalu’n ôl pan fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gofyn i chi wneud 
hynny.

• Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’ch banc /cymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad 
ysgrifenedig. Rhowch wybod i ni hefyd os gwelwch yn dda.

The Direct Debit Guarantee

At: Y Rheolwr Banc/cymdeithas adeiladu

Cyfeiriad

Côd Post

Enw(au) deiliad (deiliaid) y cyfrif:

Cyfarwyddyd i’ch Banc / Cymdeithas  
Adeiladu dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol

Rhif y cyfrif banc/cymdeithas adeiladu:

Rhif didoli’r gangen:

Nid yw hwn yn rhan o’r cyfarwyddyd i’ch banc/ cymdeithas adeiladu.

Cyfeirnod
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