
        
 
 
 
      Cyfarwyddyd i’r Banc neu 

  gymdeithas adeiladu I dalu 
   trwy Ddebyd Uniongyrchol  

        
   

Cwblhewch y ffurflen gyfan:  
 
Pennaeth Cyllid 	         Rhif  defnyddiwr gwasaneth    
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam         

9 7 5 3 0 4 Stryt y Lampint  
Wrecsam  TRETHI BUSNES 
LL11 1AR AT DEFYDD SWYDDOGOL CBSW YN UNIG 


 Nid yw hon yn o’ch cyfarwyddyd i’r banc neu gymdeithas adeiladu
  
cyfeiriad eich  cartref. 


Enw(au) deilydd/deiliaid y cyfrif  

 
 
 
 
Rhif y cyfrif Banc/cymdeithas adeiladu 
 
  
Cod   didoli’r   gagen            
            
                
     Cyfarwyddyd i’r banc neu gymdeithas adeiladu  
Enw a chyfeiriad post llawn eich banc neu gymdeithas adeiladu  Talwch Ddebydau Uniongyrchol I CBSW o’r cyfrif  a 
      Fanylir Yn y cyfarwyddyd  hwn yn amodol  ar y dulliau

At: Y Rheolwr    Banc/cymdeithas adeiladu  
      Diogelu a sicrheir  Gan y  Warant  Debyd Uniongrchol.  
         Deallaf  y cyfarwyddyd hwn  aros  gyda  CBSW,  ac of 
 Cyfeiriad              Felly, caiff  man
          
 
         
         
         

    Cod   Post   

         

 y ylion eu trosglwyddo i’m banc/ 
Cymdeithas adeiladu’n electronig. 

 

 
 
Cyfeirnod          Llofnod(ion) 

  
 

Dyddiad  
 

Mae’n bosibl na  fydd banciau neu  gymdeithasau adeiladu’n derbyn  Cyfareyddiadau Debyn Uniongyrchol  ar gyfer  rhai mathau 
o gyfrifon 

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

 
 

           
Y Warrant Debyd Uniongyrchol 

 
 Cynigir y warrant hon gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n sy’n rhan o’r Cynllun Debyn Uniongyrchol. Caiff  

effeithlonrwydd a diogelwch y cynllun eu monitro  a’u hamddiffyn  gan eich banc neu’ch cymdeithas adeiladu chi. 
 
 Os bydd y dyddiadau neu’r symiau sydd i’w talu’n newid, bydd CBSW yn rhoi gwybod i chi 14 diwrnod cyn debydu eich  

cyfrif, neu fel y cytunwyd fel arall. 
 
 Os bydd CBSW neu eich banc neu gymdeithas adeiladu’n gwneud camgymeriad, byddwch yn derbyn ad-daliad llawn o’r  

swm a dalwyd gan eich cangen ar unwaith. 
 
 Gellwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg trwy  ysgrifennu at eich banc neu gymdeithas adeiladu. 

Anfonwch gopi o’r llythyr atom ni hefyd.  
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