Cyfarwyddyd i’ch banc
neu gymdeithas adeiladu
i dalu Debydau Uniongyrchol

Darlington DL98 1TL

Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol. Ni fydd rhai cyfrifon
banc a chyfrifon cymdeithas adeiladu yn derbyn hyn, felly
holwch eich banc/cymdeithas adeiladu. Ysgrifennwch mewn
PRIFLYTHRENNAU gan ddefnyddio inc du.

Rhif Defnyddiwr y
Gwasanaeth.
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5.	
Rhif y cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu.
(ar y llyfr sieciau)
1.	
Teitl

Llythrennau Cyfenw

Cyfeiriad

6.

Enw deiliaid y cyfrif (wedi’i argraffu ar y siec)

7.

Rhif ffôn

Nid yw’r adran yma’n rhan o’r cyfarwyddyd i’ch banc neu
gymdeithas adeiladu.
8.
Côd post

2.	
Cyf/Rhif y Drwydded Deledu

Ticiwch y ffordd yr hoffech dalu:
Misol*

Chwarterol

Blynyddol

*O
 s ydych eisiau talu bob mis a’ch bod yn hwyr yn gwneud cais
i ni, bydd raid i ni rannu ffi eich trwydded yn llai o daliadau,
sy’n golygu y bydd pob taliad yn uwch.
9.	
Swm y taliad cyntaf
(os ydych yn defnyddio cerdyn cynilo Trwydded Deledu neu siec)

3.	
Enw’r banc neu’r gymdeithas adeiladu

10. Ticiwch y math o daliad
Cyfeiriad y gangen

Siec

Cerdyn

11. Cyfarwyddydiadau i’ch banc neu gymdeithas adeiladu
Talwch Ddebydau Uniongyrchol Trwyddedu Teledu o’r cyfrif a nodir
yn y cyfarwyddyd yma, yn unol â’r diogelwch a sicrheir gan y
warant Debyd Uniongyrchol. Rwy’n deall y gall y cyfarwyddyd yma
barhau gyda Thrwyddedu Teledu ac y bydd y manylion yn cael eu
trosglwyddo’n electronig at fy manc neu gymdeithas adeiladu.

Côd post

4.

Côd didoli’r gangen (ar gornel dde uchaf y siec)
Dyddiad

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan Drwyddedu Teledu (y BBC a darparwyr gwasanaethau’r BBC) i weinyddu’r system Trwyddedau Teledu
yn unig, gan gynnwys ceisiadau am drwyddedau, casglu ffïoedd a gorfodi. Ni fyddwn yn ei rhoi i unrhyw un y tu allan i Drwyddedu Teledu heb gael eich
caniatâd chi yn gyntaf, oni bai fod y gyfraith yn mynnu neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Cewch wybod mwy yn tvlicensing.co.uk/privacypolicy
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