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At sylw: Y Rheolwr

Banc/Cymdeithas Adeiladu

Cyfeiriad

Cyfarwyddyd i'ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu
Talwch Ddebydau Uniongyrchol Prifysgol Abertawe o'm cyfrif fel y manylir
yn y Cyfarwyddyd hwn, yn amodol ar drefniadau diogelu'r Warant Debyd
Uniongyrchol. Deallaf y gallai'r Cyfarwyddyd hwn aros gyda Phrifysgol
Abertawe, ac os felly, caiff y manylion eu trosglwyddo'n electronig i'm
Banc/Cymdeithas Adeiladu.
Llofnod(ion)

Côd Post

Dyddiad

Rhowch eich Rhif Myfyriwr y Brifysgol yma
(chwe digid, fel arfer yn dechrau ag 8 neu 9)
A C C
Efallai na fydd Banciau neu Gymdeithasau Adeiladu'n derbyn Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol ar gyfer rhai mathau o gyfrif.
Dylai'r Talwr gadw'r warant hon.

Y Warant
Debyd Uniongyrchol


Cynigir y Warant hon gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn cyfarwyddiadau i dalu debydau uniongyrchol.



Os bydd unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Prifysgol Abertawe'n dweud wrthych 10
niwrnod gwaith cyn y tynnir eich arian o'ch cyfrif neu fel y cytunwyd fel arall. Os gofynnwch i Brifysgol Abertawe gasglu taliad, cewch
gadarnhad o'r swm a'r dyddiad adeg y cais.



Os bydd Prifysgol Abertawe neu eich banc/cymdeithas adeiladu'n gwneud camgymeriad gyda thalu'ch Debyd Uniongyrchol, bydd
gennych hawl i ad-daliad llawn ar unwaith o'r swm a dalwyd gan eich 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 Abertawe'n gofyn i chi wneud
hynny.



Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg drwy gysylltu â'ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen
cadarnhad ysgrifenedig. Cofiwch hefyd roi gwybod i ni.
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