
The Honourable Society of Cymmrodorion 
 

 
 

 
 
 
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion 

  
Cyfarwyddyd i’ch  
Banc neu Gymdeithas Adeiladu 
i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol 

 
Enw a chyfeiriad post llawn eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu 

 
Rhif defnyddiwr gwasanaeth 

At: y Rheolwr Banc/Cymdeithas Adeiladu  

2 7 7 1 3 1   
Cyfeiriad      
   

   

 Côd Post  

   
Enw(au) deilydd/deiliaid y cyfrif  Cyfarwyddyd i’r banc neu gymdeithas adeiladu 

Os gwelwch yn dda talwch Ddebydau Uniongyrchol i CAF Re Cymmrodorion o’r cyfrif a fanylir yn y 
cyfarwyddyd hwn yn amodol ar y dulliau diogelu a sicrheir gan y Warant Debyd Uniongrchol. Deallaf 
y cyfarwyddyd hwn aros gyda CAF Re Cymmrodorion, ac os felly, caiff y manylion eu trosglwyddo 
i’m Banc neu Cymdeithas Adeiladu’n electronig. 

 

  

  

Rhif y cyfrif Banc neu Cymdeithas Adeiladu  

          Llofnod(ion): 
 

Côd didoli’r gangen   

           

Cyfeirnod   

F S 2 9 7 5         Dyddiad: 

Mae’n bosibl na fydd Banciau neu Gymdeithasau Adeiladu’n derbyn Cyfarwyddiadau Debyn Uniongyrchol ar gyfer rhai o gyfrifon 

Nid yw hwn yn rhan o’r cyfarwyddyd i’ch Banc neu Cymdeithas Adeiladu a dim ond y CAF Re Cymmrodorion gall ei ddatgysylltu cyn ei argymell i’r banc sy’n talu 

 
 

Anfonwch y ffurflen hon at y Trysorydd Mygedol, Y 
Cymmrodorion, 2 Peel St, LONDON W8 7PD 

 
 
 

 

 

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

Y Warrant Debyd Uniongyrchol 
 
• Cynigir y warant hon gan bob Banc a Chymdeithas Adeiladu sy’n rhan o’r Cynllun Debyd Uniongyrchol. Caiff effeithiolrwydd a diogelwch y 

cynllun eu monitro a’u hamddiffyn gan eich banc neu’ch cymdeithas adeiladu.  

• Os bydd y dyddiadau neu’r symiau sydd i’w talu’n newid, bydd CAF Re Cymmrodorion yn rhoi gwybod i chi 10 diwrnod gwaith cyn debydu eich 
cyfrif, neu fel y cytunwyd fel arall. Os gofynnwch i CAF Re Cymmrodorion hel taliad fe cadarnhauwyd y maint a’r dyddiad i chi ar yr amser y 
gofynwyd. 

• Os bydd camgymeriad yn taliad o’r Ddebyd Uniongyrchol gan CAF Re Cymmrodorion neu eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu byddwch yn 
derbyn ad-daliad llawn o’r swm a dalwyd gan eich cangen ar unwaith. Os ydych yn derbyn ad-daliad nad yw’n addas bydd rhaid ei talu yn ol i 
CAF Re Cymmrodorion ar unwaith pan y gofynnwyd gan CAF Re Cymmrodorion. 

•  Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg trwy ysgrifennu at eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu. Os gwelwch yn dda, anfonwch 
gopi o’r llythyr atom ni hefyd.  

 
 

CAF, Kings Hill, West Malling, Kent, ME19 4TA 

Manyion Cyfraniad 
Hoffwn gyfrannu £35 y cyntaf i’w talu’n awr ac 

wedyn ar yr un dyddiad pob blwyddyn 

Fy Manylion 
Enw:Mr / Mrs / Ms / arall (nodwch)  
 
__________________________________________ 
Cyfeiriad: 
 
__________________________________________ 
            
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
 
 
Côd Post:  _________________________________ 

       Rhif aelodaeth (gadewch yn wag): 
 

 
 

 

 
 
 

 


