FFIOEDD LLETY A CHOSTAU CYSYLLTIEDIG – MANDAD DEBYD UNIONGYRCHOL
Adran 1
Adran 2

-

Blwch B i’w lenwi gan Dalwr Cyfrif Enwebedig

I’w llenwi gan Fyfyriwr neu Dalwr Cyfrif Enwebedig

ADRAN 1

RHIF MYFYRIWR: _____________________

Manylion y Myfyriwr a Thalwr Cyfrif Enwebedig
Blwch Cyfeiriad A - Manylion Myfyriwr

Blwch Cyfeiriad B - Manylion Talwr Cyfrif Enwebedig (os yw’n gymwys):

Enw’r Myfyriwr a Chyfeiriad Llety Prifysgol:

Mr/Mrs/Miss/Ms:……………………………………………………..………

Mr/Mrs/Miss/Ms:.............................................................................

Cyfeiriad:..............................................................................

Cyfeiriad y Neuadd Breswyl (neu Dŷ Myfyrwyr):.................................

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Côd post:............................

……………………………………………………………………………………

Cyfeiriad ebost:.....................................

_________________________________________________________________________________________________
ADRAN 2

Cyfarwyddyd i'ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu i dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol
Llenwch y ffurflen gyfan gan ddefnyddio beiro a'i hanfon i:
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
FSU Incwm 9fed Llawr
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE
Enw a chyfeiriad post llawn eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu
Enw'r Banc / Cymdeithas Adeiladu

Rhif Defnyddiwr y Gwasanaeth:

9

7

3

2

3

3

Cyfeirnod (Rhif myfyriwr)
Cyfeiriad

22/
Cyfarwyddyd i’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu

Côd post

Enw/Enwau Deilad/Deiliaid y Cyfrif

Talwch Ddebydau Uniongyrchol i Brifysgol Caerdydd o’r cyfrif a
nodir yn y cyfarwyddyd hwn, yn amodol ar y trefniadau diogelu a
sicrheir gan y Warant Debyd Uniongyrchol. Rwy’n deall efallai y
bydd y cyfarwyddyd hwn yn aros gyda Phrifysgol Caerdydd ac, os
felly, bydd manylion yn cael eu rhoi’n electronig i’m
Banc/Cymdeithas Adeiladu.
Llofnod/Llofnodion:

Rhif Cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu

Côd Didoli'r Banc:
Dyddiad:

Efallai na fydd Banciau/Cymdeithasau Adeiladu yn derbyn cyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol ar gyfer rhai mathau o gyfrifon
Dylid datgysylltu’r warant hon a dylai’r Talwr ei gadw.

GWARANT DEBYD UNIONGYRCHOL
Mae pob banc a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn cyfarwyddiadau i dalu debydau uniongyrchol yn cynnig y warant hon.
Os bydd unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich debyd uniongyrchol, bydd Prifysgol Caerdydd yn eich hysbysu
10 diwrnod gwaith cyn tynnu’r arian o’ch cyfrif, neu fel y cytunir fel arall. Os ydych yn gofyn i Brifysgol Caerdydd gasglu
taliad, cewch gadarnhad o'r swm a'r dyddiad ar adeg y cais.
Os bydd Prifysgol Caerdydd, eich banc neu gymdeithas adeiladu yn gwneud camgymeriad wrth dalu eich Debyd Uniongyrchol, bydd
gennych hawl i ad-daliad llawn, ar unwaith, o’r swm a dalwyd o’ch banc neu gymdeithas adeiladu
Os byddwch yn derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl iddo, rhaid i chi ei dalu’n ôl pan fydd Prifysgol Caerdydd yn gofyn i chi wneud hynny
Cewch ganslo debyd uniongyrchol unrhyw bryd drwy gysylltu â'ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad
ysgrifenedig. Dylech hefyd roi gwybod i ni.

