CYFNEWID PAPURAU BANK OF ENGLAND (CYHOEDDUS, DRWY’R POST)
DATGANIAD (i’w gwblhau gan yr ymgeisydd)

Dyddiad________________________

Dylid anfon ffurflenni cyflawn (ynghyd â Modd Adnabod os yn briodol) i:Adran NEX, Bank of England, Threadneedle Street, London, EC2R 8AH

Cyfanswm

Os gwelwch yn dda cyfnewidiwch y gwerthoedd papurau dilynol:@
£50 = £
@
£20 = £
@
£10 = £
@
£5 = £
@
£1 = £
@
10/- = £
=£

Disgrifiad byr i egluro o ble daeth y papur(-au) banc, ble y daethpwyd o hyd iddynt a’r rheswm am eu cyfnewid (fel
sy’n briodol):___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
CYFENW
ENWAU BLAEN
CYFEIRIAD (GAN
GYNNWYS RHIF
FFLAT/ENW TŶ/RHIF TŶ
AC ATI)
TREF/DINAS
GWLAD/GWLAD
RHIF FFÔN DYDD (+ COD
ARDAL)

COD POST/ARDAL

* Ymgeiswyr DU yn unig. NB Mae angen manylion cyfrif er mwyn talu am gyfnewid papurau.
*Banc __________________________________ *Teitl y Cyfrif_________________________________________

*Cod Didoli

*Rhif Cyfrif 8 digid

Caiff ymgeiswyr o’r tu allan i’r DU eu talu ag arian parod os yw’r gwerth yn £35 neu’n llai. Telir symiau dros £35 gan siec sterling.

Llofnod Ymgeisydd:
______________________________________________________
Modd Adnabod am werth >£1000 (ar ei hunan neu’n gynyddol gan gynnwys cyfnewidiadau blaenorol) – darparwch 1
o bob colofn (ticiwch y moddau adnabod a ddarperir – llungopïau sydd angen nid y rhai gwreiddiol):Dilysu Hunaniaeth
Pasbort Dilys
Trwydded Gyrru Llun-Gerdyn Dilys (llawn neu dros dro)
Cerdyn Adnabod Cenedlaethol (i wladolion nad ydynt o’r DU)
Tocyn Rhyddid (tocyn teithio i breswylwyr Llundain sydd dros 60
neu sydd ag anabledd cymwys)
Trwydded Breswylio
Llyfr Budd-daliadau/Llythyr o’r Asiantaeth Budd-daliadau
Tystysgrif Is-gontractwr y Diwydiant Adeiladu
Hysbysiad Treth Cyllid y Wlad
Bathodyn/Tystysgrif Cofrestredig fel Anabl
Tystysgrif Drylliau neu Drwydded Gwn Haels

Prawf Cyfeiriad
Trwydded Gyrru Llun-Gerdyn Dilys (llawn neu dros dro) os
nas defnyddir i ddilysu Hunaniaeth
Cofrestr Etholiadol
Bil Gwasanaethau neu Dystysgrif Cyflenwr Gwasanaethau
Bil Treth Awdurdod Lleol
Datganiad/ Paslyfr Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb
Credyd
Datganiad Morgais Diweddaraf
Cerdyn Rhent Cyngor Lleol neu Gytundeb Tenantiaeth
Llyfr Budd-daliadau/Llythyr o’r Asiantaeth Budd-daliadau

DEDDF DIOGELU DATA 1998 – HYSBYSIAD CASGLU TEG
Bydd y Bank of England (‘y Banc’) yn prosesu’ch gwybodaeth yn unol â deddfwriaeth diogelu data cyfredol. Gall y Bank of England brosesu’ch gwybodaeth at ddibenion
gweithgareddau busnes a cysylltiedig y Banc, a gallai ddatgelu’ch gwybodaeth i drydydd partïon allanol. Ni phrosesir eich gwybodaeth at ddibenion marchnata
uniongyrchol. Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth a ddelir amdanoch yn ein cofnodion, y gellid gofyn ffi fach amdani, ac i ofyn inni gywiro unrhyw
anghywirdebau, drwy ysgrifennu at y Swyddog Diogelu Data, Bank of England, Threadneedle Street, London EC2R 8AH.
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