
Canllaw i Gael  
Bargen Dda 



Felly fe weithion ni gyda’r tîm yn BBC Skillswise i 
lunio’r canllaw defnyddiol hwn yn tynnu sylw at rai o’r 
meysydd allweddol rydych chi’n cysylltu â ni ynglŷn â 
nhw amlaf. 

Mae’n llawn o awgrymiadau a chyngor i ddefnyddwyr 
ynglŷn â sut i gwyno ac at bwy ddylech chi fynd i 
gwyno, yn ogystal ag awgrymiadau am sgiliau 
ymarferol fel darganfod p’run yw’r fargen orau i chi ac 
ysgrifennu llythyr pan fyddwch angen cwyno. Rydyn 
ni’n gobeithio y byddwch yn cael y canllaw hwn yn 
ddefnyddiol fel man cychwyn i’ch helpu i deimlo’n fwy 
hyderus fel defnyddiwr.

Tîm Rip-Off Britain 

Yma yn Rip-Off Britain, rydyn ni’n 
derbyn cannoedd o e-byst a llythyrau 
oddi wrthoch chi, y cyhoedd, yn 
dweud sut, yn eich barn chi, i chi gael 
eich twyllo a gofyn am gyngor. 



CynnwysOs oes gennych 
chi stori i ni,
cysylltwch:
ripoffbritain@bbc.co.uk

Rip-Off Britain
BBC Quay House
MediaCityUK 
Salford, M50 2QH
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 Darganfyddwch faint o arian y gallwch chi ei arbed trwy 
newid eich cwmni nwy neu drydan, neu’r ddau, trwy 
ddefnyddio gwasanaeth cymharu ar-lein neu ar y ffôn. 
Cysylltwch â Llais Defnyddwyr ar 020 7799 7900 neu 
ewch i consumerfocus.org.uk i gael rhestr o 
wasanaethau cymharu. 

 Rhowch eich manylion i’r cwmni newydd a bydd yn 
trefnu i newid eich nwy a thrydan, fel arfer ymhen ychydig 
wythnosau. 

Cynghorion: 
 Dyw newid cwmni ynni ddim yn golygu newid eich 
pibau nwy neu geblau trydan. 

 Gallwch gael eich nwy a thrydan gan yr un cwmni 
(tanwydd dwbl), neu ddefnyddio cwmnïau gwahanol ar 
gyfer nwy a thrydan. 

Biliau ynni 

Cyngor Cyfrwys:  
Peidiwch â dewis 
y cwmni ynni 
rhataf – mae 
gwasanaeth 
cwsmeriaid 
hefyd yn bwysig 
os bydd pethau’n 
mynd o’i le

 Edrychwch ar eich biliau ynni a nodwch y manylion 
canlynol ar bapur:

Ffaith am
dwyll 

£1,310
bil ynni 
tanwydd dwbl y 
flwyddyn mewn 
cartref cyffredin 
yn y DU 

Talwch lai am nwy a thrydan
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Nwy  Trydan 
Enw’r cwmni
Enw’r tariff
Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol  
neu fil chwarterol?
Cost misol neu 
fil chwarterol? £ £

Cost y flwyddyn 
(cost misol x 12 neu cost 
chwarterol x 4)

£ £

Bi
lia

u 
yn

ni
 



Cyngor Cyfrwys:  
insiwleiddiwch 
eich croglofft a 
chaewch eich 
llenni yn y min 
nos i arbed 
gwres rhag dianc
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Mae’r mesurydd 
hwn yn nodi 12959

Mae’r mesurydd 
hwn yn nodi 00427

Mae’r mesurydd 
hwn yn nodi 33828

Sut mae darllen eich mesurydd ynni 
Gallai gwybod sut mae darllen eich mesuryddion nwy a 
thrydan yn gywir eich helpu i amcangyfrif faint o ynni rydych 
yn ei ddefnyddio. Gallai hefyd olygu bod eich biliau ynni’n fwy 
cywir, gan y gallwch roi ddarlleniadau mesuryddion cywir. 

Mesurydd safonol a digidol:
• Mae nwy’n cael ei fesur mewn metrau ciwbig (m³) neu 
droedfeddi ciwbig (ft³).
• Mae un medr ciwbig tua 35 troedfedd ciwbig. 
• Anwybyddwch rifau mewn coch neu ar ôl y  
pwynt degol. 

Mesurydd deial:
• Anwybyddwch ddeialau wedi eu marcio a ‘100 per rev’ 
a’r deial mawr coch os oes rhai gennych chi.
• Anwybyddwch unrhyw ddeialau coch.
• Darllenwch y deialau yn eu trefn o’r chwith i’r dde.
• Os yw’r pwyntydd rhwng dau rif, darllenwch ef fel  
y rhif is. 

Awgrymiadau arbed ynni: 
 Trowch eich gwres i lawr o 1ºC – gallai arbed tua  
£55 y flwyddyn i chi. 

 Diffoddwch y goleuadau pan yn gadael ystafell a 
pheidiwch â gadael eich teledu neu declynnau eraill mewn 
modd segur – diffoddwch nhw yn y plwg pryd bynnag 
fedrwch chi. Defnyddiwch fylbiau arbed ynni.

 Peidiwch â berwi mwy o ddŵr nag ydych ei angen mewn 
tegell a defnyddiwch lwyth llawn yn y peiriant golchi, peiriant 
sychu dillad neu beiriant golch llestri.



Teledu a band eang 
Sut mae talu llai i wylio’r teledu a mynd ar-lein 

Cyngor Cyfrwys:  
Gwnewch yn 
siŵr eich bod yn 
rhydd i newid 
heb orfod talu ffi 

Ffaith am 
Dwyll

9Mbps
cyflymder 
cyfartalog  
band eang  
yn y DU

 Edrychwch ar eich biliau teledu a band eang gan 
nodi’r canlynol:

 Cymharwch gost y gwasanaethau band eang sydd 
â’r cyflymder a’r terfyn llwytho i lawr rydych eu hangen 
gan ddefnyddio gwasanaeth cymharu ar-lein. Mae gan 
Ofcom restr o wasanaethau cymharu band eang a theledu 
achrededig. Cysylltwch â nhw ar 0300 123 3333 neu 
020 7981 3040 neu ewch i ofcom.org.uk

 Rhowch eich manylion i’r cwmni band eang newydd 
ac fe fydd yn eich newid trosodd, fel arfer mewn ychydig 
ddyddiau. Efallai y bydd angen i chi hefyd drosglwyddo’r 
ffôn yn y tŷ a thalu’n fisol am rentu llinell gyda’r cwmni 
newydd. 

Awgrymiadau: 
 Ystyriwch ddefnyddio Freeview. Gallwch gael nifer o 
sianeli am ddim yn cynnwys sianeli manylder uwch (HD) 
trwy Freeview. Yr unig beth sydd ei angen yw blwch pen 
set. Erbyn hyn mae pob teledu newydd â Freeview wedi ei 
gynnwys ynddo. 

 Gallai fod yn rhatach i gael eich ffôn cartref, band eang 
a theledu oddi wrth yr un cwmni. 
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Enw’r cwmni
Enw’r pecyn 
Cyflymder llwytho i lawr Mbps
Terfyn llwytho i lawr misol  
neu llwytho i lawr diderfyn GB
Cost misol £
Cost y flwyddyn (misol x 12) £

Ba
nd

 ea
ng

Enw’r cwmni
Enw’r pecyn 
Cost misol £
Cost y flwyddyn (misol x 12) £

Te
le

du



 Cymharwch gost gwasanaethau ffôn a ffonau symudol 
trwy ddefnyddio gwasanaeth cymharu ar-lein. Mae gan 
Ofcom restr o wasanaethau cymharu ffonau cartref a 
symudol achrededig. Cysylltwch â nhw ar 0300 123 3333 
neu 020 7981 3040 neu ewch i ofcom.org.uk. Gwnewch 
yn siŵr eich bod yn rhydd i newid heb orfod talu ffi. 

 Rhowch eich manylion i’r cwmni newydd ac fe fydd yn 
eich newid trosodd, fel arfer mewn ychydig ddyddiau. 

Cyngor: 
 Edrychwch ar eich biliau ffôn cartref a symudol er mwyn 
gweld pryd ydych chi’n defnyddio’ch ffôn cartref fwyaf. 
Gyda’ch ffôn symudol, edrychwch sawl munud o alwadau, 
testunau a lawrlwythiadau rydych yn eu defnyddio. 

Cytundebau ffôn
Mynnwch fargen well ar eich galwadau ffôn

 Edrychwch ar eich biliau teledu a band eang gan 
nodi’r canlynol:

Cyngor Cyfrwys:  
Peidiwch â 
thalu am 
wasanaethau 
ffôn nad ydych 
eu hangen
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Enw’r cwmni
Name of tariff
Cost misol £
Cost misol ychwanegion £
Cyfanswm y cost misol £
Cyfanswm cost y flwyddyn (misol x 12) £

Ff
ôn

 ca
rt

re
f

Enw’r cwmni
Enw’r tariff
Cytundeb neu Dalu-wrth-ddefnyddio?
Munudau galwadau cynhwysol misol
Testunau cynhwysol misol
Lwfans data misol
Cyfanswm y cost misol £
Cyfanswm cost y flwyddyn (misol x 12) £

Ff
ôn

 sy
m

ud
ol



 Os nad ydych yn hapus â’r gwasanaeth rydych yn 
ei gael gan eich banc, ystyriwch symud i un arall. Am 
wybodaeth am gyfrifon banc a sut mae symud i un arall, 
cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 
0300 500 5000 a moneyadviceservice.org.uk neu 
defnyddiwch wasanaeth cymharu ar-lein.

 Gall newid cyfrifon banciau fod yn haws nag a 
feddyliwch chi, gan y dylai’r banc newydd symud eich 
Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog i chi. 
Cofiwch wneud yn siŵr fod hyn wedi cael ei wneud. 

Awgrymiadau: 
 Gwiriwch a ydych chi’n talu ffioedd am gyfrif banc 
gyda buddiannau ychwanegol, fel sicrwydd yswiriant os 
byddwch yn torri i lawr neu yswiriant teithio. Os nad ydych 
chi’n siŵr, gofynnwch i’ch banc. Fe allech chi fod yn talu 
am fuddiannau nad ydych eu hangen neu sydd eisoes 
gennych chi, neu efallai y gallech eu prynu’n rhatach rywle 
arall. 

 Os ydych chi’n meddwl eich bod wedi prynu cyfrif ar 
gam gyda ffi misol, cwynwch a gofynnwch am eich arian 
yn ôl. 

 Datblygwch eich sgiliau mathemateg i’ch helpu i ddeall 
taliadau banc. Ewch i wefan Skillswise y BBC ar 
bbc.co.uk/skillswise

Bancio

Cyngor Cyfrwys:  
Sefydlwch 
orddrafft rhag 
ofn i chi wynebu 
argyfyngau – 
mae banciau’n 
codi mwy am 
orddrafftiau heb 
eu hawdurdodi 

 Edrychwch ar eich cyfriflenni a nodwch y canlynol:

Mae’n hawdd newid eich cyfrif banc
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Enw’r banc
Enw’r cyfrif banc
Terfyn gorddrafft £
Ffi misol am y cyfrif banc £
Yr arian sydd yn y cyfrif heddiw £M

an
yl

io
n 

y 
ba

nc



Cardiau credyd

Mae hyn yn 
golygu cyfradd 
ganrannol 
flynyddol. Y 
bwriad yw rhoi 
syniad i chi o 
faint o geiniogau 
mewn punt 
y bydd hi’n ei 
gostio i chi i 
fenthyg arian 
bob blwyddyn. 
Ar APR o 17% 
fe fyddwch yn 
talu 17c o log ar 
bob punt bob 
blwyddyn 

Chwalu’r 
Jargon

APR

 Edrychwch ar gyfriflenni eich cerdyn credyd a nodwch y 
canlynol:

Talwch lai am eich dyled cerdyn credyd 

 Os oes gennych chi ddyled ar gerdyn credyd, 
edrychwch a allwch chi ei symud i un gyda chyfradd llog 
o 0% am gyfnod penodol, cysylltwch â’r Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol ar 0300 500 5000 neu ewch i 
moneyadviceservice.org.uk neu defnyddiwch wasanaeth 
cymharu ar-lein.

 Gwnewch gais am gerdyn credyd trosglwyddo gweddill 
a rhowch fanylion y cerdyn credyd rydych chi am ei glirio. Fe 
fyddwch yn talu ffi am bob trosglwyddiad gweddill, fel arfer 
3%. Felly os byddwch yn trosglwyddo £1,000, fe fydd yn 
costio tua £30. 

Cynghorion: 
 Os yn bosibl, dylech dalu’ch biliau cardiau credyd yn 
llawn bob amser, neu fe fyddwch yn talu graddau uchel o 
log. Sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol fel y byddwch bob 
amser yn talu’ch bil cerdyn credyd mewn pryd gan osgoi 
taliadau. 

 Cadwch lygad ar faint eich dyled a therfyn credyd y 
cerdyn, er mwyn osgoi mynd drosto. 

 Os bydd cwmni’ch cerdyn credyd yn cynyddu’ch cyfradd 
llog, gallwch ofyn iddyn nhw i ganslo’r cerdyn ac yna gallwch 
glirio’r ddyled ar yr hen raddfa. Mae’n rhaid i gwmnïau cardiau 
credyd roi’r opsiwn yma i chi os byddan nhw’n cynyddu eu 
cyfraddau llog. 
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Cerdyn 1 Cerdyn 2
Enw’r cwmni
Enw’r cerdyn credyd 
Terfyn credyd £ £
Y gweddill sy’n ddyledus £ £
Cyfradd llog ar bryniadau % %

Ce
rd

yn
 cr

ed
yd

 

Cyngor Cyfrwys:  
Dylech osgoi 
defnyddio 
cerdyn credyd i 
godi arian gan y 
gall fod yn  
ddrud iawn



Mae benthyciadau diwrnod cyflog yn eich galluogi i 
fenthyg arian am ychydig wythnosau er mwyn delio â diffyg 
nes i chi gael eich talu. Fel arfer gallwch fenthyg hyd at 
£1,000 am hyd at fis.

Mae benthyciadau diwrnod cyflog yn ddrud o’u cymharu 
â ffyrdd eraill o fenthyg arian, yn enwedig os byddwch yn 
cymryd nifer o fenthyciadau diwrnod cyflog ar ôl ei gilydd. 
Pan fyddwch yn gofyn am fenthyciad diwrnod cyflog, fel 
arfer bydd gwiriad credyd yn cael ei gynnal.

Dewisiadau amgen i fenthyciadau diwrnod cyflog 
Os ydych chi’n ei chael yn anodd i gael dau pen llinyn 
ynghyd, gallwch gael cyngor. Gweler tudalen 11 am fwy o 
wybodaeth am sut mae delio â dyled. 

Mae benthyg arian gan ddefnyddio cerdyn credyd neu 
gorddrafft awdurdodedig ar eich cyfrif banc fel arfer 
yn rhatach na benthyciad diwrnod cyflog. Cyn trefnu 
benthyciad diwrnod cyflog fe allech chi:  

• gael help oddi wrth undeb credyd. Mae undebau credyd 
yn cynnig benthyciadau a chyfrifon cynilo i’w haelodau 
mewn cymuned, sefydliad neu gwmni lleol. Cysylltwch â 
Chymdeithas Undebau Credyd Prydain ar 0161 832 3694

• weld a allech chi gael arian oddi wrth Cronfa 
Gymdeithasol y llywodraeth ar gyfer argyfyngau. I 
ddarganfod pa help y gallwch ei gael, cysylltwch â Turn2Us 
ar 0808 802 2000 neu Gyngor ar Bopeth ar 
08454 040506

Gallwch lawrlwytho arf defnyddiol i’ch helpu i  
gymharu graddfeydd llog misol a blynyddol o wefan 
BBC Skillswise ar 
bbc.co.uk/skillswise/learners/rip-off-britain

Enghraifft 
o gostau 
Benthyciad 
Diwrnod 
Cyflog  
Faint mae’n ei 
gostio i fenthyg 
£200 am 28 
diwrnod?

Gorddrafft 
awdurdodedig 
nodweddiadol, 
ar gyfradd 
flynyddol o 
14%: £2
Benthyciad 
diwrnod cyflog 
nodweddiadol, 
ar gyfradd 
flynyddol o 
1734%: £50
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Benthyciadau 
diwrnod cyflog 
Dewiswch y ffordd rhataf i fenthyg arian



 Os ydych chi’n poeni am eich dyledion, cysylltwch 
â’r cwmnïau mae arnoch chi arian iddyn nhw cyn gynted â 
phosibl. Efallai y gallan nhw’ch helpu â’ch dyledion ac mae 
angen iddyn nhw wybod os ydych chi’n cael 
problemau ariannol.

 Ceisiwch beidio â mynd i banig. Gofynnwch am gyngor 
dyled am ddim oddi wrth y Gwasanaeth  
Cwnsela Credyd Defnyddwyr ar 0800 138 1111 neu’r 
Llinell Ddyled Genedlaethol ar 0808 808 4000.  
Gall Cyngor ar Bopeth eich helpu i ddatrys problemau 
ariannol, cyfreithiol ac eraill am ddim, ar-lein, wyneb yn 
wyneb a dros y ffôn. Cysylltwch â Chyngor ar Bopeth ar 
08454 040506 

Cynghorion: 
 Mae’n llawer pwysicach talu dyledion blaenoriaethol fel 
eich morgais neu rhent, gan y gallech golli’ch cartref. 

 Nodwch faint o arian sy’n dod i fewn bob mis a’r hyn 
rydych chi’n ei wario arno. Mae llunio cyllideb yn ffordd dda 
o weld i ble mae’r arian yn mynd ac a allech chi docio ar 
eich gwario. 

Delio â dyled 
Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni am ddyled

Cyngor Clyfar:  
Gwnewch restr  
o’ch dyledion a 
blaenoriaethwch 
nhw 

 Amcangyfrif faint sydd arnoch chi – nodwch y canlynol:
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Ôl-ddyledion rhent/morgais £
Benthyciadau wedi ei sicrhau yn erbyn eiddo £
Ôl-ddyledion treth cyngor £
Ôl-ddyledion biliau gwasanaethau £
Benthyciadau diwarant £
Cardiau credyd a chardiau siopau  £
Benthyciadau carreg drws £
Eraill – catalogau, ffrindiau £
Cyfanswm £

Dy
le

di
on

£7,854 
y swm o arian 
cyfartalog sy’n 
ddyledus gan 
bob cartref 
yn y DU ar 
gardiau credyd, 
gorddrafftiau a 
benthyciadau 
heb eu gwarantu 

Ffaith am
dwyll



Cael help gyda’ch 
arian
Sut mae cael cyngor ariannol annibynnol 

Gall penderfynu sut orau i fuddsoddi’ch arian neu  
gynilo ar gyfer eich ymddeoliad fod yn ddryslyd iawn.  
Gall ymgynghorydd ariannol annibynnol (IFA) eich  
helpu i ddeall a dewis y cynllun gorau. Fel arfer gall  
y cynghorydd eich helpu i brynu pensiynau, 
buddsoddiadau, yswiriant bywyd, diogelu incwm  
a morgeisi. 

Mae’n werth talu ffi am gyngor ariannol annibynnol gan y 
byddai hyn yn golygu na fyddai’r ymgynghorydd yn cael ei 
demtio i argymell gwasanaeth fyddai’n rhoi’r comisiwn 
uchaf iddo’n hytrach na’r gwasanaeth gorau i chi. 

O Fis Ionawr 2013, fydd ymgynghorwyr ariannol ddim yn 
cael cymryd comisiwn am werthu gwasanaethau ac fe 
fyddan nhw’n codi ffi yn lle hynny. Gallwch ddod o hyd i 
ymgynghorydd ariannol annibynnol trwy fynd i wefan 
Unbiased ar unbiased.co.uk, cysylltu â’r Personal 
Finance Society ar 020 8530 0852 neu  
findanadviser.org

Mannau eraill i gael help ariannol
Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol wasanaeth 
iechyd ariannol ar-lein i’ch galluogi i weld beth yw’ch 
sefyllfa ariannol. Ewch i moneyadviceservice.org.uk

Hefyd ar y safle hon mae yna offer cyllido i gyfrifo faint o 
arian sydd gennych yn dod i fewn bob mis a faint rydych 
yn ei wario ar filiau, dyledion, y cartref a bwyd. 

Cyngor Cyfrwys:  
Treuliwch amser 
yn adolygu’ch 
sefyllfa ariannol 
a meddwl am 
gael cyngor 
ariannol 
annibynnol
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Cynilion
Symudwch eich cynilion i gael graddfa well

Cyngor Cyfrwys:  
Cadwch ddim 
ond cymaint o 
arian rydych 
angen cael 
gafael arno’n 
syth yn eich prif 
gyfrif banc, 
oherwydd mae’n 
debyg nad ydych 
yn cael fawr 
ddim o log arno, 
os o gwbl 

 Amcangyfrifwch faint o arian sydd gennych mewn 
cyfrifon cynilo a nodwch y canlynol:

 Gwiriwch pa gyfradd llog rydych yn ei gael ar eich 
cynilion a symudwch eich arian i gyfrif arall os cewch chi 
gyfradd well. Ewch i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 
moneyadviceservice.org.uk i ddod o hyd i gyfrif gwell. 
Neu defnyddiwch wasanaeth cymharu ar-lein.

 Os ydych chi’n talu treth a bod gennych chi gynilion, 
gallech ystyried Isa arian. Mae Isa arian yn union fel unrhyw 
gyfrif cynilo arall, ond does dim treth i’w dalu  
ar y llog.

 Mae Isas stociau a chyfranddaliadau yn fuddsoddiadau 
di-log mewn stociau a chyfranddaliadau.

Cynghorion: 
  Gallai gadael eich arian am flwyddyn neu fwy mewn 
cyfrif cynilion cyfradd osodedig roi cyfradd llog uwch i chi. 
Byddwch ymwybodol na allwch chi fel arfer gael gafael ar 
eich arian yn ystod y cyfnod cyfradd osodedig, neu 
ddim ond os byddwch yn talu ffi.

 Cadwch gyflog rhwng tri a chwech mis mewn 
cynilion y gallwch gael gafael arno’n gyflym mewn 
argyfyngau heb orfod talu cosb. 
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Cyfrif 1 Cyfrif 2
Banc neu gymdeithas adeiladu 
Enw’r cyfrif 
Cyfradd llog % %
Ai Isa yw hwn?
Gweddill yn y cyfrif £ £

Cy
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n 



Pensiynau
Cynlluniwch ymlaen ar gyfer ymddeoliad 
mwy cyfforddus

Mae nifer o bobl yn y DU sydd ddim yn cynilo digon ar 
gyfer eu hymddeoliad, Cynlluniwch ar gyfer eich 
ymddeoliad fel y bydd ganddoch chi ddigon o arian i fyw a 
gwneud y pethau rydych eisiau eu gwneud.

Gorau po gynharaf y byddwch yn cynilo ar gyfer eich 
ymddeoliad. Os yw’ch cyflogwr yn cynnig pensiwn 
galwedigaethol yna dylech ystyried ymuno â’r cynllun, neu 
fe fyddwch yn colli’r arian y bydd y cwmni’n ei gyfrannu.

Os nad oes gennych chi bensiwn, siaradwch ag 
ymgynghorydd ariannol annibynnol. 

Gallwch ddarganfod faint fyddwch yn ei dderbyn o 
Bensiwn y Wladwriaeth trwy gael rhagolwg pensiwn oddi 
wrth y ‘Future Pension Centre’ ar 0845 3000 168.

Os oes gennych bensiwn yn barod dylech ei wirio i wneud 
yn siŵr y bydd gennych ddigon o arian yn eich ymddeoliad. 
Os na fydd eich pensiwn yn rhoi’r incwm y byddwch ei 
angen i chi, cymrwch gamau nawr er mwyn sicrhau y bydd 
yn gwneud hynny. 

O Fis Hydref 2012, os nad oes gennych chi bensiwn 
gwaith a’ch bod yn ennill mwy na £8,105 y flwyddyn, 
efallai y cewch eich ymrestru’n awtomatig ar bensiwn 
gwaith a bydd eich cyflogwr yn gwneud  
cyfraniad tuag ato. Mae hwn yn gynllun  
gan y llywodraeth i geisio cael mwy o  
bobl i gymryd pensiwn allan.
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Cyngor Cyfrwys:  
Mae ffyrdd eraill  
i gynilo ar gyfer  
eich pensiwn  
yn cynnwys Isas,  
eiddo neu  
stociau a 
chyfranddaliadau  



Cyngor Cyfrwys:  
Dechreuwch 
gynilo ar gyfer 
eich ymddeoliad 
mor gynnar â 
phosibl

Gorau po gynharaf y byddwch yn dechrau cynilo 
Po gynharaf y byddwch yn dechrau eich pensiwn, y mwyaf 
fydd gennych i fyw arno wedi i chi ymddeol.  
Os buoch chi’n cynilo £250 y mis rhwng 30 a 65 oed, fe 
allech chi gael pensiwn preifat o £8,400 y flwyddyn, ond 
os na wnaethoch chi ddechrau cynilo mewn cynllun 
pensiwn nes eich bod yn 50, efallai mai dim ond £2,500 y 
flwyddyn gewch chi i fyw arno.

Pensiwn preifat nodweddiadol y flwyddyn pan yn  
65 oed, os buoch chi’n cynilo £250 y mis:

Wedi ei seilio ar fodel tymor-hir syml o dwf blynyddol o 7%, 1% o dâl rheoli blynyddol, 
2.5% o chwyddiant, £20k o incwm. Byddai pensiynau gwirioneddol yn amrywio ac yn 
dibynnu ar enillion buddsoddiadau. 

Cynghorion: 
 Pan fyddwch yn ymddeol, efallai y bydd angen i chi 
brynu blwydd-dal er mwyn troi’r arian rydych wedi ei gynilo 
yn eich pensiwn yn incwm misol rheolaidd. Does dim rhaid 
i chi gymryd y blwydd-dal a gynigir i chi gan eich darparwr 
pensiynau. Gallai edrych o gwmpas am flwydd-dal roi mwy 
i chi fyw arno yn eich ymddeoliad.

 Mae faint y byddwch yn ei gael o flwydd-dal yn dibynnu 
ar eich oed, rhyw a’r math o flwydd-dal y byddwch yn ei 
ddewis.

Gallai fod o help i siarad ag ymgynghorydd ariannol 
annibynnol. Gweler tudalen 12 am fwy o fanylion ar sut 
mae dod o hyd i ymgynghrydd agos atoch chi.
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Cyngor Cyfrwys:  
Mae ffyrdd eraill  
i gynilo ar gyfer  
eich pensiwn  
yn cynnwys Isas,  
eiddo neu  
stociau a 
chyfranddaliadau  

14
y nifer o 
weithwyr yn y 
DU sydd ddim 
yn cynilo mewn 
pensiwn yn y 
gweithle

Ffaith am 
Dwyll

miliwn

£8,400

£5,000
£2,500

O 30 oed  O 40 oed O 50 oed
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Cyngor Cyfrwys:
Talwch y 
premiwm 
yswiriant yn 
llawn os gallwch 
chi; fe allech chi 
orfod talu mwy 
os dewiswch 
chi dalu mewn 
rhandaliadau

Yswiriant 
 Edrychwch ar eich polisïau yswiriant. Nodwch 
y canlynol:

Arbedwch arian ar eich yswiriant
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Math o yswiriant Cynnwys Adeiladau Car
Enw’r cwmni
Premiwm misol £ £ £
Premiwm blynyddol
(premiwm misol x 12) £ £ £

Disgownt dim-hawlio  
(blynyddoedd neu %)

 Chwiliwch am yswiriant tŷ neu gar rhatach bob 
blwyddyn gan ddefnyddio gwefannau cymharu.  
Gallwch hefyd gymharu dyfynbrisiau trwy gysylltu â 
chwmnïau yswiriant yn uniongyrchol. Mae yna rai cwmnïau 
yswiriant sydd ddim wedi eu cynnwys ar wefannau 
cymharu.

 Mae’n bwysig eich bod yn gwneud yn siŵr eich bod yn 
cael yr yswiriant cywir i chi ar y pris cywir – nid dim ond y 
polisi rhataf.

Cynghorion: 
 Darllenwch y print mân – gwnewch yn siŵr eich bod 
yn gwybod beth sydd, a beth sydd ddim, wedi ei yswirio 
pan fyddwch yn prynu polisi. Cadwch olwg am bethau na 
fyddwch eu hangen, fel yswiriant cyfreithiol ac yswiriant 
rhag methiant peirianyddol hwyrach.

 Mae yswiriant cynnwys yn hanfodol i yswirio’ch eiddo 
rhag tân, llifogydd a lladrad.

 Gwiriwch eich cyfrif banc a’ch cerdyn credyd i weld 
a ydych chi’n talu am unrhyw yswiriant neu wasanaeth 
nad ydych chi ei angen bellach, neu nad ydych yn cofio 
arwyddo amdano.



Os nad yw 
polisi yswiriant 
yn darparu 
sicrwydd 
yswiriant ar 
gyfer rhai 
pethau fe fydd 
yn eu rhestru 
a’u galw’n 
eithriadau 

Chwalu’r 
Jargon 

Eithrio 

Beth fyddech 
chi’n ei wneud 
petaech 
yn methu 
gweithio 
oherwydd 
salwch? 
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Gwnewch yn siŵr eich bod wedi’ch diogelu’n 
ddigonol
Os oes gennych chi blant, partner neu unrhyw un rydych 
yn edrych ar eu hôl yn ariannol, efallai yr hoffech ystyried 
gymryd yswiriant bywyd. Efallai bod gennych chi rywfaint o 
yswiriant bywyd drwy’ch swydd, ond efallai nad yw hyn yn 
ddigon.

Gofynnwch i’ch cyflogwr pa mor hir y byddech yn  
cael eich talu petaech chi o’r gwaith oherwydd salwch. 
Efallai yr hoffech chi hefyd ystyried mathau eraill o 
yswiriant: 

• bydd yswiriant diogelu incwm yn talu swm o arian  
i chi bob mis os byddwch o’r gwaith yn sâl ac fe fydd  
yn talu nes i chi fynd nôl i’r gwaith neu bod y polisi’n  
dod i ben 

• mae yswiriant salwch critigol yn talu cyfandaliad os 
cewch chi afiechyd difrifol a allai beryglu bywyd 

Mynnwch gyngor ariannol annibynnol i wneud yn siŵr  
eich bod chi a’ch teulu wedi’ch amddiffyn yn ddigonol. Am 
wybodaeth am sut mae dod o hyd i ymgynghorydd ariannol, 
gweler tudalen 12.

 

Gall sgiliau Mathemateg a Saesneg fod yn ddefnyddiol 
iawn yn herio twyll a chael bargen well – er enghraifft, 
cymharu prisiau ynni, deall print mân neu ysgrifennu llythyr 
o gwyn. 

Mae BBC Skillswise yn wefan sydd wedi ei hanelu at 
oedolion sydd eisiau gwella’u sgiliau mathemateg a 
Saesneg. Gall sgiliau gwell eich helpu i gael y bargeinion 
gorau i chi a’ch teulu.

Fe gewch fideos, cwisiau ac awgrymiadau 
i’ch helpu i ddysgu sgiliau ymarferol fel:

• gweithio allan canrannau

• brasddarllen testun 

• ysgrifennu llythyr.

I roi tro arni, ewch i bbc.co.uk/skillswise



P’run yw’r 
fargen orau?

Cyngor Cyfrwys:  
Gwnewch restr 
cyn i chi fynd 
i siopa – gall 
hyn eich helpu 
i ddim ond 
prynu’r eitemau 
rydych eu 
hangen

Mae cost siopa bwyd wythnosol wedi codi yn y 
blynyddoedd diwethaf, felly mae’n bwysig edrych o gwmpas 
am fargen dda.

Mae gan archfarchnadoedd nifer o ffyrdd clyfar i’n denu i 
wario mwy nag oedden ni eisiau, fel cynigion arbennig a 
deliau ‘prynwch un cewch un am ddim’. Efallai nad yw rhai 
o’r disgowntiau’n gymaint o fargen, neu eu bod yna i’ch 
denu i brynu mwy nag oeddech wedi ei gynllunio.

Gwiriwch eich bod yn cael bargen dda trwy gyfrifo’r gost 
fesul eitem neu kilo neu litr fel y gallwch gymharu. 

Gallwch weld a allech chi arbed arian ar eich siopa 
wythnosol trwy ddefnyddio mysupermarket.com. 
Gallwch weld ar-lein faint mae’ch siopa wythnosol yn ei 
gostio mewn pump o’r archfarchnadoedd mawr – Asda, 
Ocado, Sainsbury’s, Tesco a Waitrose. Gallwch hefyd 
gymharu prisiau nwyddau iechyd a harddwch yn cynnwys 
Superdrug a Boots. 

Cynghorion: 
 Rhowch dro ar frandiau’r siop – maen nhw fel arfer yn 
rhatach ac efallai y byddwch yn eu hoffi.

 Gwiriwch a ydych chi’n cael bargen dda trwy edrych 
faint mae un eitem yn ei gostio. Efallai y byddai’n rhatach i 
chi brynu llai o eitemau sengl.

 Beth am wella’ch sgiliau mathemateg 
i’ch helpu i amcangyfrif y bargeinion  
yn yr archfarchnad? Ewch i BBC  
Skillswise ar bbc.co.uk/skillswise
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A

B

C

Grawnfwyd  
(750g)

£2.49

Grawnfwyd  
(500g) Prynwch un 
cewch un am ddim!

£2.49

Grawnfwyd  
(1kg) Bag anferth!

£3.24

Ateb: B
£2.49 y kilo
Cynigion 
archfarchnad
Talwch lai am eich siopa wythnosol 



Byddwch ofalus o ddisgowntiau sêl pan ewch chi i siopa.
Defnyddiwch ein canllaw i gymharu’r deliau gwahanol. 

Cymharwch y disgownt:

Sut mae canfod y pris terfynol ar gyfrifiannell:

 Gweithiwch allan pa ganran sydd ar ôl i’w dalu –  
e.e. mae 25% i ffwrdd yn gadael 75% ar ôl i’w dalu.

 Rhannwch hyn â 100 (mae canran yn golygu ‘y cant’).

 Lluoswch hyn gyda’r pris.

Enghraifft: Sbectol haul £70, 25% i ffwrdd.

 Mae 25% i ffwrdd yn gadael 75% ar ôl i’w dalu.

 75 ÷ 100 = 0.75.

 0.75 x £70 = £52.50 i’w dalu.

Cyfrifwr canran ffonau symudol:
I gael cyfrifwr canran cyflym am ddim ar gyfer ffonau 
Android ac iPhones, anfonwch SKILLSWISE ar  
destun i 81010. Neu ewch i 
bbc.co.uk/mobile/learning/skillswise/
ar borwr eich ffôn.
Mae negeseuon testun i Skillswise yn costio tua 12c i 15c gan ddibynnu  
ar eich darparwr rhwydwaith. Mae’n cydweddu â’r rhan fwyaf o ffonau  
Android ac iPhones a rhai setiau llaw eraill. 

Ydych chi’n cael bargen dda?
Disgowntiau sêl 
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Cyngor Cyfrwys:  
Cynigion lluosog 
– ydych chi  
angen mwy nag 
un neu rai o 
gwbl? 

neu

neu

neu

neu

25% 33% 50% 

Prynwch un a chewch un hanner pris Prynwch un a chewch un hanner prisPrynwch ddau,
cewch un am ddim

Chwarter i ffwrdd

hanner pris 

Trydydd i ffwrdd 

3 am 2
neu

   
I ffwrdd  

 
I ffwrdd  

 
I ffwrdd  



Gan fod pris aur yn uchel, mae yna nifer o gwmnïau sy’n 
prynu aur ar y stryd fawr ac ar-lein. Trwy edrych o gwmpas, 
efallai y gallech chi gael pris gwell am eich aur. Gallai anfon 
aur yn y post fod yn beryglus ac efallai na fyddech yn cael 
y pris a addawyd i chi. 

Gweithio allan gwerth aur
Gallwch amcangyfrif gwerth eich aur eich hun (gweler isod). 
Chwiliwch o gwmpas i weld faint yw gwerth eich aur, 
gemwaith ac eitemau eraill. Gofynnwch i rai o emyddion y 
stryd fawr faint fydden nhw’n ei dalu am eich aur. 

Peidiwch â bod ofn bargeinio i gael y pris cywir neu 
chwarae un gemydd yn erbyn y llall. 

Sut mae amcangyfrif gwerth eich aur
Gallwch amcangyfrif gwerth eich aur mewn tri cham hawdd. 
Yr oll sydd ei angen yw i chi ddod o hyd i burdeb y dilysnod, 
y pwysau mewn gramau, a phris cyfredol aur fesul gram.

 Nodwch burdeb eich aur. Fel arfer mae yna stamp 
dilysnod 3 ffigwr yn dangos y purdeb. Dychmygwch bwynt 
degol o’i flaen. Er enghraifft mae dilysnod o 375  
yn golygu bod pob gram yn cynnwys 0.375 g o aur pur.  
Os mai dim ond purdeb y caratau sy’n hysbys i chi, troswch 
gyda’r siart ar y dde.

 Pwyswch eich aur mewn gramau. Gallwch brynu clorian 
gemwaith digidol am tua £5.

 Chwiliwch am bris cyfredol aur mewn £ fesul gram 
ar-lein. Yn aml mae pris aur yn cael ei nodi mewn doleri’r 
Unol Daleithiau fesul owns ‘troy’, felly gwnewch yn siŵr eich 
bod yn chwilio am y pris mewn punnoedd Prydeinig 
fesul gram .

Arian am aur 
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Sut mae cael pris da am eich aur

X X =

Pris aur
(£ fesul gram)

Amcangyfrif o werth 
eich aur

Purdeb dilysnod  Pwysau mewn  
gramau  

0. g £ £ Dilysnod   
(rhannau 

fesul 1000)

Caratau 
(rhannau 
fesul 24)

24
22

18

14

999
916

750

585

375 9

Awst 
2002

Awst 
2012

£6

£33

Codiad mewn 
pris aur 
fesul gram

Purdeb Aur



Prynu nwyddau - 
beth yw’ch hawliau 
Beth i’w wneud os aiff rhywbeth o’i le

Dan y Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979, pan fyddwch yn 
prynu rhywbeth o siop gallwch gael ad-daliad neu atgyweiriad 
os yw’r eitem:

•	 ddim yn gweithio’n iawn 

•	 ddim yr un peth ag a hysbysebwyd

•	 yn torri yn gynt nag a ddylai.

Gall y siop ddewis newid neu atgyweirio’r nwyddau. 
Fel arfer, hefyd, mae gennych ychydig wythnosau i 
ddychwelyd y nwyddau diffygiol a chael ad-daliad. 

Newid eich meddwl
Mae’r hyn y gallwch ei wneud os byddwch yn newid eich 
meddwl yn dibynnu ar beth rydych yn ei brynu a ble rydych 
yn ei brynu:

•	 pan fyddwch yn prynu rhywbeth ar-lein, ar y ffôn, drwy’r 
post neu ar stepen eich drws, fel arfer mae gennych saith 
diwrnod gwaith i newid eich meddwl a chael ad-daliad 

•	 gyda chytundebau credyd, fel cardiau credyd neu 
fenthyciadau, mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl

•	 mae gennych 14 neu 30 diwrnod i newid eich meddwl 
pan fyddwch yn prynu yswiriant, ond efallai y bydd rhaid i 
chi dalu ffi os byddwch yn canslo 

•	 os byddwch yn prynu rhywbeth mewn siop a newid eich 
meddwl, does dim hawl gennych i ddychwelyd yr eitem i 
gael ad-daliad. Ond efallai y bydd y siop yn fodlon i chi ei 
ddychwelyd am ad-daliad neu ei gyfnewid os nad yw wedi ei 
ddefnyddio ac y gellir ei werthu i rywun arall. 

Os nad ydych yn siŵr o’ch hawliau, cysylltwch â Cyngor ar 
Bopeth ar 08454 04 05 06. 
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Cyngor Cyfrwys:
Os bydd 
rhywbeth rydych 
wedi ei brynu’n 
torri y tu allan 
i’r gwarant 
blwyddyn neu 
dwy flynedd, 
mae’n dal yn 
bosib i chi ofyn i’r 
siop i’w gyfnewid 
neu ei drwsio



Galwyr diwahoddiad 
Gall galwyr digroeso fod yn boendod. Dyma rai ffyrdd 
syml i ddelio â nhw. 

•	 Peidiwch â cholli’ch tymer. Byddwch yn gwrtais ond 
cadarn. Os yw’r galwr yn gwrthod mynd i ffwrdd, rhowch 
y ffôn i lawr. Os ydych chi’n poeni am alwad, dywedwch 
wrth eich ffrindiau neu’ch teulu, neu gofynnwch am gyngor. 
Peidiwch â rhoi gwybodaeth bersonol neu ariannol i alwyr 
digroeso. 

•	 Gofynnwch i alwyr digroeso i ddileu’ch gwybodaeth 
o’u cofnodion. Mae’n rhaid iddyn nhw wneud hyn yn  
ôl y gyfraith. Os bydd yr un cwmni’n galw eto, cwynwch 
wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar  
0303 123 1113 neu ewch i ico.gov.uk

•	 Cofrestrwch am ddim gyda’r Gwasanaeth Dewis Ffôn 
i leihau’r nifer o alwadau gwerthu a marchnata ar 
0845 070 0707 neu tpsonline.org.uk

Cynghorion: 
 Byddwch yn ofalus pa flychau rydych yn eu ticio a’u 
dad-dicio pan fyddwch yn cofrestru am wasanaethau ar-
lein neu’n ysgrifenedig. Penderfynwch a ydych chi wir 
eisiau i’ch manylion gael eu defnyddio ar gyfer 
marchnata neu eu pasio ymlaen i gwmnïau eraill.

 Efallai y gallwch chi flocio pob galwr sy’n cuddio eu 
rhif ffôn, er y gallai hyn olygu eich bod yn colli galwadau 
rydych eisiau eu derbyn.

 Peidiwch â galw rhifau ffôn sydd wedi eu gadael ar 
eich neges llais, neu ateb negeseuon testun nad  
ydych yn eu hadnabod. Gallai cost yr alwad fod yn ddrud, 
neu gallai fod yn dwyll.

“Peidiwch â 
galw’r rhif yma 
eto a diddymwch 
fy enw, rhif 
ffôn ac unrhyw 
wybodaeth 
bersonol o’ch 
cofnodion” 

Beth i’w 
ddweud 

wrth alwyr 
diwahoddiad

Sut mae delio â galwadau ffôn digroeso
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Cyngor 
Cyfrwys: 
Byddai tynnu’ch 
enw o’r 
cyfeirlyfr yn 
lleihau’r nifer o 
alwyr digroeso 



Sut mae cwyno 
Fel arfer gallwch wneud cwyn yn bersonol, trwy ffôn, 
e-bost neu’n ysgrifenedig. Fe ddylech chi:

•	 egluro’n dawel beth yw’ch cwyn a dywedwch beth 
hoffech ei weld yn cael ei wneud i’w datrys 

•	 cynnwys manylion o’r camau rydych wedi eu cymryd 
i geisio datrys y broblem gyda dyddiadau  
ac amserau unrhyw gyswllt gyda’r cwmni.  
Dylech gynnwys rhifau cyfeirnod, cyfrif neu archeb 

•	 anfonwch gopïau o dalebau, cytundebau, anfonebau 
neu gyfriflenni banc a rhowch derfyn amser i’r cwmni 
ymateb i’ch cwyn 

•	 hawliwch iawndal am eich poendod ac anghyfleustra 
– er enghraifft yr amser mae wedi ei gymryd i ddatrys y 
broblem neu unrhyw gostau rydych wedi eu hwynebu, 
fel galwadau ffôn. 

Sut mae cwyno wrth ombwdsman 
Os nad yw’r cwmni’n ymateb i’ch cwyn neu os nad 
ydych yn hapus â’r modd maen nhw’n delio â’r mater, 
efallai y gallech chi gwyno wrth ombwdsman am ddim. 

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Ombwdsman Ariannol ar 
0800 023 4567 neu 0300 123 9123.  
Gallwch gysylltu â’r Ombwdsman Cyfathrebu  
ar 0330 440 1614 neu 01925 430 049 a’r 
Ombwdsman Ynni ar 0330 440 1624 neu  
01925 530 263. 

I gael canllaw ar ysgrifennu llythyr o gwyn ewch 
i wefan BBC Skillswise ar 
bbc.co.uk/skillswise/learners/rip-off-britain

Cyngor Cyfrwys:  
Os nad yw’r 
cwmni’n delio 
â’ch cwyn yn 
foddhaol, efallai 
y gallech chi 
gwyno wrth 
ombwdsman  
am ddim

Sut mae gwneud cwyn lwyddiannus 
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Cyngor Cyfrwys:  
Gwiriwch a 
gamwerthwyd 
PPI i chi gyda 
benthyciad, 
cerdyn credyd 
neu forgais

Mae Yswiriant 
Gwarchod 
Taliadau’n bolisi 
yswiriant gaiff 
ei werthu’n aml 
gyda nwyddau 
ariannol sydd 
wedi ei gynllunio 
i sicrhau’ch 
ad-daliadau 
os na allwch 
chi weithio 
oherwydd 
salwch neu 
ddiweithdra 

Chwalu’r 
Jargon 

PPI

Mae cam werthu PPI yn broblem anferth. Mae miloedd  
o bobl eisoes wedi bod yn llwyddiannus wrth hawlio  
ad-daliadau oddi wrth eu banc neu gwmni cerdyn credyd. 

Gwiriwch gyfriflenni eich banc, cerdyn credyd a morgais i 
weld a werthwyd PPI i chi. Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch 
i’ch banc, cwmni cerdyn credyd neu gwmni benthyca a 
werthwyd PPI i chi yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf neu 
fwy. Yn aml iawn doedd cwmnïau ddim yn gwerthu PPI yn 
gywir, felly efallai y gallwch gael eich arian yn ôl. 

Efallai i PPI gael ei gam werthu i chi:

• os dywedwyd wrthoch chi na fyddech yn cael y 
benthyciad, y morgais neu gerdyn credyd oni bai eich bod 
hefyd yn cymryd PPI 

• os ychwanegwyd PPI yn awtomatig ac na chawsoch 
wybod ei fod yn ddewisol

• os nad oedd PPI yn addas ar eich cyfer chi oherwydd 
eich bod yn hunangyflogedig, ar gytundeb neu’n weithiwr 
rhan amser, neu os nad oeddech yn gweithio, eich bod wedi 
ymddeol neu allan o waith

• os na ddywedwyd wrthoch chi beth oedd y polisi’n ei 
gynnwys neu ddim yn ei gynnwys. Er enghraifft, na fyddai 
problemau meddygol oedd gennych chi pan gymeroch chi’r 
polisi yn cael eu cynnwys.

Os ydych chi’n meddwl i bolisi PPI gael ei gam werthu i chi, 
gwnewch gwyn i’ch benthyciwr a hawliwch ad-daliad. 

Does dim angen i chi ddefnyddio cwmni rheoli hawliadau 
(CMC) i wneud cwyn. Bydd y rhan fwyaf o CMC yn codi tua 
25 i 30 y cant a TAW o’r iawndal a dderbyniwch chi. 

Am help wrth wneud eich cwyn PPI, cysylltwch â’r 
Gwasanaeth Ombwdsman Ariannol ar 0800 023 4567 neu 
0300 123 9123 neu ewch i financialombudsman.org.uk

PPI
Cam werthu Yswiriant Gwarchod Taliadau (PPI) PPI
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Sampl o lythyr cwyno am PPI oddi wrth Which?
Am fwy o awgrymiadau ar sut mae adfer PPI a chael  
cyswllt i gopi o’r llythyr hwn y gallwch ei olygu eich hun,  
ewch i bbc.co.uk/skillswise/learners/rip-off-britain
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Annwyl Syr/Madam,

Cyf: rhowch eich rhif cyfeirnod credyd a rhif polisi’ch PPI 
e.e. Benthyciad Personol cyfeirnod ABCDEFG / Polisi Gwarchod Taliadau Rhif: 123456]

Fe brynais y polisi uchod oddi wrthych chi [nodwch y mis a’r fl wyddyn] mewn cysylltiad â’r 
[morgais/cerdyn credyd/ cerdyn siop/cytundeb ariannol] y cyfeirir ato uchod. 

Rydw i’n credu i’r polisi yma gael ei gamwerthu i mi am y rheswm/rhesymau canlynol: 
[Dylech gynnwys y rhesymau sy’n gymwys i chi a dileu’r rhai sydd ddim]

	 •	 Ni	ddywedwyd	wrtha	i	bod	yr	yswiriant	yn	ddewisol.
	 •	 Fe’m	harweiniwyd	i	gredu	y	byddai	fy	nghais	am	gredyd	yn	cael	ei	wrthod	os	na	fyddwn	yn			
  codi’r yswiriant. 
	 •	 Ni	chafodd	eithriadau’r	polisi	eu	hegluro	i	mi	cyn	nac	ar	y	pryd	pan	godais	yr	yswiriant.	
  Felly doeddwn i ddim yn gallu dod i benderfyniad gwybodus ynglŵn ag a oedd yr yswiriant   
  yma’n addas i mi.
	 •	 Rydw	i	nawr	yn	credu	bod	yr	yswiriant	yn	anaddas	ar	fy	nghyfer	i	gan	mod	i’n	dioddef	o		 	
  [rhowch enw unrhyw gyfl wr meddygol oedd arnoch chi pan gymeroch chi’r polisi] ar yr adeg  
  pan godais y polisi ac ni chefais fy hysbysu o’r eithriad sy’n ymwneud â chyfl yrau meddygol   
  oedd eisoes yn bodoli.
	 •	 Rydw	i	nawr	yn	credu	bod	yr	yswiriant	yn	anaddas	ar	fy	nghyfer	i	gan	fy	mod	yn		 	 	
  [hunangyfl ogedig/ di-waith/ mewn gwaith dros dro /  ar gytundeb tymor penodedig / wedi   
  ymddeol] ar yr adeg pan godais i’r polisi ac ni chefais fy hysbysu o eithriadau penodol yn   
  ymwneud â sicrwydd yswiriant diweithdra.
	 •	 Roedd	y	polisi’n	anaddas	ar	fy	nghyfer	i	gan	mod	i	dros	yr	oed	uchaf	o	[nodwch	yr	
  oed uchaf].
	 •	 Ni	eglurwyd	i	mi	y	byddai	premiwm	y	polisi’n	cael	ei	dalu	ymlaen	llaw	fel	premiwm	unigol	ac	y		
  byddai’n cael ei ychwanegu at fy nyled gan gasglu llog.
	 •	 Mae’r	yswiriant	[wedi	dod	i	ben/	yn	mynd	i	ddod	i	ben]	cyn	i	fy	nghytundeb	benthyciad	/		 	
  credyd ddod i ben sy’n golygu [mod i’n talu / y byddaf yn talu] llog ar bolisi sydd ddim   
  bellach mewn grym. Ni wnaed hyn yn glir i mi pan werthwyd y polisi i mi. 

Os bydd fy nghwyn yn cael ei chynnal byddaf angen i ad-daliad o’r holl bremiymau gael eu talu i’r 
polisi, yn ogystal ag unrhyw log a godwyd arna i oherwydd y PPI. Hoffwn hefyd hawlio iawndal 
statudol yng ngolwg y ffaith mod i wedi cael fy amddifadu o ddefnydd yr arian hwn.

Os gwelwch yn dda a wnewch chi ymchwilio i fy nghwyn ymhen yr wyth wythnos a ganiateir i chi.

Yr eiddoch yn gywir
[Printiwch ac arwyddwch eich enw]

[Eich cyfeiriad]
[Dyddiad]

[Cyfeiriad y darparwr PPI]



Print mân 
Dyw’r rhan fwyaf o bobl ddim yn darllen y print mân pan 
fyddan nhw’n cofrestru i dderbyn gwasanaethau ar-lein, 
prynu nwyddau a gwasanaethau, neu yswiriant.  
Ond trwy beidio â gwirio beth rydych chi’n cofrestru ar ei 
gyfer, fe allech chi gael eich dal gan ffioedd a thaliadau 
cudd, neu gael cryn syndod pan ddewch  
chi i hawlio ar eich yswiriant. Os yn bosibl:

•	 darllenwch y telerau ac amodau neu brint mân pob 
cytundeb y byddwch yn ei arwyddo, yn cynnwys  
ar-lein. Mae taflu golwg frysiog trwy ddogfen yn well  
na pheidio’i darllen o gwbl 

•	 treuliwch fwy o amser yn edrych ar gytundebau am 
nwyddau a gwasanaethau drud a phan fyddwch yn delio â 
busnesau nad ydych yn eu hadnabod yn dda 

•	 talwch sylw i ffioedd a thaliadau a beth yw’ch 
cyfrifoldebau.

Cynghorion: 
 Darllenwch gytundebau bob amser a gwnewch yn siŵr 
beth rydych chi’n ymrwymo iddo. Siaradwch â ffrindiau 
neu deulu, neu mynnwch gyngor oddi wrth Cyngor ar 
Bopeth ar 08454 040506 neu gyngor cyfreithiol oddi wrth 
Gyngor Cyfreithiol Cymunedol ar 08453 454 345.

 Peidiwch ag ymrwymo i gytundebau’n syth dros y ffôn. 
Gofynnwch i wybodaeth gael ei anfon atoch chi. 

 Byddwch ofalus os yn ymrwymo i dreialon ar-lein 
‘am ddim’, oherwydd fe allech chi fod yn ymrwymo i 
danysgrifiad misol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o gyngor ar ddeall print mân 
ar wefan Skillswise y BBC ar 
bbc.co.uk/skillswise/learners/rip-off-britain

Cyngor Cyfrwys:  
Os nad ydych 
yn ei ddeall, 
peidiwch â’i 
arwyddo

Sut mae delio â phrint mân 
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Mae’n hawdd iawn colli arian i dwyll, felly mae angen i 
chi fod yn ofalus bob amser. Ambell dwyll i gadw golwg 
amdanyn nhw:

• cynlluniau ‘gwneud arian sydyn’ – galwadau ffôn yn 
eich cynghori i fuddsoddi mewn cyfranddaliadau sydd 
ddim yn bod neu sy’n ddiwerth, neu i brynu tir o fawr ddim 
gwerth neu ddim gwerth o gwbwl 

•	 e-byst yn gofyn am eich manylion personol neu rai 
eich banc

•	 e-byst neu lythyrau yn dweud wrthych eich bod wedi 
ennill y loteri neu fod arian yn eich disgwyl dim ond i chi 
dalu ffi. 

Beth i’w wneud os ydych chi wedi cael eich twyllo
Os ydych yn meddwl eich bod yn cael eich twyllo, 
stopiwch roi unrhyw arian neu fanylion personol i’r cwmni 
neu’r person a siaradwch â theulu neu ffrindiau i gael 
cyngor. Os ydych chi wedi rhoi manylion eich banc iddyn 
nhw, dywedwch wrth y banc yn syth. Rhowch wybod i’r 
heddlu ac Action Fraud, canolfan genedlaethol y DU ar 
gyfer rhoi gwybod am dwyll, ar  
0300 123 2040.

Cynghorion: 
 Dylech ddelio â chwmnïau ariannol sydd wedi eu 
hawdurdodi gan Yr Awdurdod Gwasanaethau  
Ariannol (FSA). Gallwch wirio os yw’r cwmni wedi  
ei awdurdodi trwy ffonio cofrestr yr FSA ar  
0845 606 1234.

 Byddwch wyliadwrus os gofynnir i chi dalu  
arian ymlaen llaw neu os rhoddir chi dan bwysau  
i weithredu’n gyflym a pheidio â dweud wrth  
unrhyw un

Twyll 
Peidiwch â gadael i dwyllwyr eich dal 

Cyngor Cyfrwys:  
Os yw rhywbeth 
yn swnio’n rhy 
dda i fod yn wir, 
mae’n debyg 
ei fod! 
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