NASUWT
Undeb yr Athrawon

CYMRU

The Teachers’ Union

YMUNWCH Â NI HEDDIW
Yn gyflym, yn rhwydd ac yn ddiffwdan.

Llenwch y ffurflen
neu ewch ar-lein www.nasuwt.org.uk
neu 03330 145550

Ffurflen aelodaeth
MANYLION PERSONOL
Cyfenw: _________________________________________________________________________
Enw(au) Cyntaf: __________________________________________________________________
__________________________________________Rhif ffôn cyswllt: _______________________
Teitl (e.e. Mr, Mrs, Ms, ac ati): _________________Dyddiad geni: _______________________
Cyfeiriad e-bost personol: _________________________________________________________
Cyfeiriad preswyl: ________________________________________________________________
_______________________________________________Cod post: _______________________
DISGRIFIAD O’CH RÔL (Ticiwch un blwch yn unig)
Athro
n
n
Darlithydd
Hyfforddwr
Ymgynghorydd/darparwr gwasanaeth cymorth n

n

Cyflenwi

n

MANYLION Y GWEITHLE
Enw’r ysgol/coleg/gweithle: _______________________________________________________
Tref/dinas: _____________________________________Cod post: _______________________
Enw’r cyflogwr: __________________________________________________________________
MATH O AELODAETH
Nifer o flynyddoedd ym myd addysg: ____
Ydych chi’n gweithio?
Amser llawn
Rhan amser

n
n

Os ydych yn rhan amser, faint o addysgu fyddwch chi’n ei wneud eleni?
• mwy na 0.6 o’r flwyddyn ysgol
n
• rhwng 0.3 a 0.6 o’r flwyddyn ysgol
n
• llai na 0.3 o’r flwyddyn ysgol
n
Llofnod: ________________________________________Dyddiad: _______________________
Llenwch y wybodaeth debyd uniongyrchol drosodd.
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Cyfarwyddyd i’ch Banc neu Gymdeithas
Adeiladu ar gyfer talu Debyd Uniongyrchol
Rhif Adnabod y Cychwynnydd

9

Llenwch y ffurflen hon a’i dychwelyd at:

9

1

1

8

7

NASUWT

Cyfeirnod aelodaeth

Hillscourt Education Centre
Rose Hill
Rednal
Birmingham B45 8RS
Enw(au) deilydd/deiliaid y cyfrif

Cyfarwyddyd i'ch Banc neu’ch Cymdeithas Adeiladu
Carwn i chi dalu Debydau Uniongyrchol i NASUWT o'r cyfrif
a nodir yn y cyfarwyddyd hwn, yn amodol ar y camau
diogelu a sicrheir gan y Gwarant Debyd Uniongyrchol.
Rwy'n deall y gall y cyfarwyddyd hwn aros gyda NASUWT
ac, os felly, y trosglwyddir y manylion yn electronig i fy
Manc/Cymdeithas Adeiladu.

Rhif y Cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu

Cod Didoli'r Gangen
Llofnod(ion)

Enw a Chyfeiriad Post Llawn y Banc neuʼr Gymdeithas Adeiladu

I'r Rheolwr

Banc/Cymdeithas Adeiladu

Cyfeiriad

Dyddiad

Nid yw hwn yn rhan o’r Cyfarwyddyd i’ch Banc/Cymdeithas
Adeiladu.

Hoffwn dalu

m Bob mis
Cod post

m Bob chwarter

m Yn flynyddol

TICIWCH Y BLWCH PRIODOL

Mae'n bosib y bydd rhai Banciau a Chymdeithasau Adeiladu yn gwrthod derbyn
Cyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol ar gyfer rhai mathau o gyfrifon.

NASUWT
Undeb yr Athrawon

CYMRU

The Teachers’ Union

Ffôn: 03330 145550
E-bost: advice@mail.nasuwt.org.uk Gwefan: www.nasuwt.org.uk
15/08031

!
Dylai'r Talwr dorri'r gwarant hwn i ffwrdd a'i gadw. Gwarant Debyd Uniongyrchol
n
n
n
n

Cynigir y gwarant hwn gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn cyfarwyddiadau i dalu drwy ddebyd uniongyrchol.
Os bydd unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amledd eich debyd uniongyrchol, bydd NASUWT yn eich hysbysu o leiaf ddeng
niwrnod gwaith cyn tynnu arian o’ch cyfrif neu yn ôl yr hyn a drefnwyd ymlaen llaw. Os byddwch yn gwneud cais i NASUWT gasglu
taliad, bydd cadarnhad o’r swm a’r dyddiad yn cael ei roi i chi adeg gwneud y cais.
Os gwneir camgymeriad gan NASUWT neu gan eich banc neu’ch cymdeithas adeiladu wrth dalu eich debyd uniongyrchol, mae
gennych hawl i ad-daliad llawn ac ar unwaith o’r swm a dalwyd o’ch banc neu gymdeithas adeiladu. Os byddwch chi'n cael ad
daliad nad oes gennych hawl iddo, bydd rhaid i chi ei dalu’n ôl pan fydd NASUWT 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. Cofiwch roi gwybod i ni hefyd os gwelwch yn dda.

