Ffurflen Dalu Aelodaeth
Dychwelwch y ffurflen hon, ynghyd â’ch taliad, at Jennifer Kirkham, swyddog Datblygu, Chapter, Heol y Farchnad,
Treganna, Caerdydd, CF5 1QE. Rhif Ffôn uniongyrchol 029 2035 3741 / E-bost jennifer.kirkham@chapter.org
Ydy’ch manylion yn gywir? Os mae angen newid unrhywbeth, gwnewch y newidiadau ar y ffurflen isod os
gwelwch yn dda.
Enw/ Enwau
E-bost
Cyfeiriad
Rhif(au) eich cerdyn aelodaeth (5 rhif gwyn)

Hoffwn brynu (ticiwch y blwch perthnasol)

Ffrind Aur
Ffrind Arian
Ffrind Efydd

Sengl

Gostyngiad

Ar y cyd













Gostyngiad aelodaeth ar y
cyd




Dewiswch ffordd o dalu:

□ Ar-lein
I brynu aelodaeth Ffrind blynyddol ar-lein ewch i www.chapter.org/cy/ffrindiau-chapter

□ Debyd Uniongyrchol
Hoffwn dalu fy nhanysgrifiad Ffrindiau blynyddol o £______ drwy Ddebyd Uniongyrchol. Clwblhewch y cyfarfwyddyd
Debyd Uniongyrchol ar y dudalen drosodd a’i ddychwelyd i Chapter.

□ Siec
Atodaf siec gyda’r cyfanswm blynyddol o £____ yn daladwy i ‘Chapter (Cardiff) Ltd’

□Ffôn
I brynu Aelodaeth Ffrind gyda cerdyn credyd neu ddebyd ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2030 4400

FE HOFFWN GADW MEWN CYSYLLTIAD
Helpwch ni i sicrhau ein bod yn medru cadw mewn cysylltiad â chi drwy adael i ni wybod eich bod yn hapus i ni
gysylltu drwy ebost neu bost pob nawr ac yn y man.
YDW, rwy'n hapus i dderbyn cyfathrebiaeth Ffrindiau drwy ebost

□

YDW, rwy'n hapus i dderbyn ceisiadau am gymorth a diweddariadau gan Chapter yn achlysurol drwy'r
post

□ ebost □

SUT I NEWID Y FFORDD YR YDYM YN CYSYLLTU Â CHI
Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni; rydym yn gaddo cadw eich data yn saff pob amser ac ni wnawn werthu na
chyfnewid eich manylion â neb sydd ddim yn gweithio ar ein rhan. Os hoffech chi ar unrhyw adeg newid y ffordd
rydym yn cadw mewn cysylltiad, neu os hoffech chi i ni beidio â chysylltu ebostiwch fundraising@chapter.org

Ffurflen Debyd Uniongyrchol
Cyfarwyddyd i’ch banc neu gymdeithas adeiladu wneud cyfraniad trwy ddebyd
uniongyrchol.
Enw a chyfeiriad post llawn eich banc neu gymdeithas adeiladu
Enw’s Banc/Cymdeithas Adeiladu
Cyfeiriad
Enw(au) Deiliad(iaid) y Cyfrif

Rhif y Cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu

Côd Didoli’r Sefydliad

Rhif Adnabod y Rhoddwr

Rhif Cyfeirnod (at ddefnydd y swyddfa yn unig)

6

3

1

4

4

4

Cyfarwyddyd i’ch banc neu gymdeithas adeiladu
Yr wyf yn eich awdurdodi drwy hyn i dalu i Chapter ddebydau uniongrychol o’r cyfrif a nodir yn y cyfarwyddyd hwn,
yn unol â’r mesurau diolgelwch a nodir yn y Warant Debyd Uniongrychol.
Deallaf y bydd y cyfarwyddyd hwn yn cael ei gadw gan Chaper ac y caiff fy manylion eu trosglwyddo’n electronig i fy
manc/ cymdeithas adelidu.

Llofnod(ion)
Dyddiad

Cynigir y Warant hon gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn cyfarwyddiadau i dalu
Debydau Uniongyrchol.
Os oes unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd y sefydliad yn rhoi gwybod i chi
ymlaen llaw (10 diwrnod gwaith fel arfer), cyn i'ch cyfrif gael ei ddebydu, neu yn unol â chytundeb arall. Os gofynnwch
i Chapter gasglu taliad, caiff cadarnhad o'r swm a'r dyddiad ei roi i chi ar adeg y cais.
Os gwneir camgymeriad wrth dalu eich Debyd Uniongyrchol, gan Chapter neu gan eich banc neu gymdeithas adeiladu,
mae gennych hawl ar ad-daliad llawn ar unwaith o'r swm a dalwyd o'ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu. Os
byddwch yn derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl arno, rhaid i chi ei dalu'n ôl pan fydd Chapter yn 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. Dylech anfon copi o’r llythyr hwn at Chapter hefyd.
Rhif Elusen. 500813

