
Teitl (Mr/Mrs/Etc.)

Enw(au) Cyntaf yn llawn

Cyfenw

Cyfeiriad Presennol

Cod Post

Dyddiad Geni / /

Cenedligrwydd

Ydych chi’n gwsmer presennol (Y/N)

A oes gennych rif Yswiriant Cenedlaethol (O/N)

Os Oes, rhaid i chi ei
lenwi yma

Darparwr JISA Presennol

Math o JISA gyda’r darparwr presennol (arian parod
neu gyfranddaliadau

Teitl (Mr/Mrs/Etc.)

Enw(au) Cyntaf yn llawn

Cyfenw

Cyfeiriad Presennol

Cod Post

Dyddiad Geni / /

Ffôn cartref (+ Cod)

Ffôn gwaith (+ Cod)

Ffôn symudol (+Cod)

Cyfeiriad e-bost

Cenedligrwydd

Are you an existing customer? (Y/N)

Ymgeisydd Rwy’n gwneud cais i ddod yn gyswllt cofrestredig ar gyfer 

D D M M B B B B D D M M B B B B

Datganiad

Rwyf yn datgan ac yn cytuno:

• fy mod yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn;

• mai fi yw’r plentyn / fod gennyf gyfrifoldeb rhianta dros y
plentyn (dilewch yr un amherthnasol)

• mai fi fydd y cyswllt cofrestredig ar gyfer y JISA.

Rwyf yn awdurdodi Swansea Building Society:

• i ddal tanysgrifiadau, buddsoddiadau JISA, llog, difidendau ac
unrhyw hawliau neu enillion eraill o eiddo’r plentyn sy’n
berthnasol i’r buddsoddiadau hynny ac unrhyw arian parod ac

• i hawlio ar ran y plentyn unrhyw ostyngiad yn y dreth sy’n
berthnasol i fuddsoddiadau JISA.

Pwysig: Cyn llenwi’r ffurflen hon darllenwch yr amodau penodol ar gyfer pob un cyfrif yr ydych chi’n ei hagor a’r daflen
‘Telerau ac Amodau Cyffredinol ar gyfer gweithredu Cyfrifon Cynilo’. Mae’r rhain yn darparu gwybodaeth bwysig ynglŷn
â’ch cyfrif gyda’r Gymdeithas. Yn ogystal darllenwch y ffurflen ‘Profi eich Hunaniaeth’ os gwelwch yn dda. Llenwch y ffurflen
hon gan ddefnyddio LLYTHRENNAU BRAS ac yna darllenwch a llofnodwch y Datganiad ar y cefn. Os oes angen unrhyw
gymorth arnoch i lenwi’r ffurflen hon, cysylltwch â’n hadran gynilo ar 01267 611950 os gwelwch yn dda.

I’w ddefnyddio gan unigolion preifat a seiliwyd yng Nghymru yn unig

Trosglwyddo Allanol JISA

www.swansea-bs.co.uk

Llofnodwyd Dyddiad / /D D M M B B B B

Rwyf yn cytuno i delerau ac amodau’r JISA

Rwyf yn cadarnhau fod yr wybodaeth ar y ffurflen hon yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred

Teitl y Cyfrif Rhifa(au) Cwsmer

Rhif Cyfrif Sganiwyd

Llythrennau Dyddiad / /

SBS (CF19)

At ddefnydd y Gymdeithas yn unig
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NSBS (CF19) JISA Transfer Form v2.qxp_A4 Form  08/09/2022  4:42 pm  Page 1




