Prifysgol Bangor
Cynllun Pensiwn ac Yswiriant
Ffurflen Gais

Defnyddiwch briflythrennau, os gwelwch yn dda.

Cyfenw ………………………………………………………………………………………..
Enwau Cyntaf ………………………......................... Teitl ……….……………………
Statws priodasol ……………………….…

Dyddiad Geni ......./...…./……

Dyddiad Geni’r Wraig/Gŵr ......./...…./……

Yr wyf trwy hyn yn gwneud cais i’m derbyn fel aelod o’r cynllun a chytunaf i’r
cyfraniadau sy’n ofynnol gennyf dan Reolau’r Cynllun gael eu tynnu o’m cyflog.

Llofnod y gweithiwr:…………………………………………………………………...…

Dyddiad: ......./...…./……
Sylwer bod yn rhaid i ni wirio eich dyddiad geni. Dylem allu wneud hyn o’r Profion
Adnabod a roddwyd gennych i Adnoddau Dynol, fel y nodir yn y llythyr sy’n cyd-fynd
â’ch contract.

Cynllun Pensiwn ac Yswiriant Prifysgol Bangor
FFURFLEN MYNEGI DYMUNIAD
Ynglŷn â phwy sydd i gael budd o’r Cynllun pan fydd aelod farw.
Nodwch eich cyfenw a’ch enw(au) cyntaf yma
CYFENW AELOD

ENW(AU) CYNTAF

Os digwydd imi farw, rwy’n dymuno i’r disgresiwn dan Reolau’r Cynllun gael ei
weithredu fel bydd yr Ymddiriedolwyr yn cymhwyso’r buddion lwmp swm sy’n codi
dan y Cynllun uchod er budd y dibynnydd / dibynyddion canlynol yn ôl y gyfran a
nodir:
1.Enw:________________________________________________
Cyfeiriad:____________________________________________
____________________________________________________
Perthynas:___________________________________________
Cyfran:______________________________________________
2.Enw:________________________________________________
Cyfeiriad:____________________________________________
____________________________________________________
Perthynas:___________________________________________
Cyfran:______________________________________________
Deallaf mai mynegiad o ddymuniad yn unig yw hwn nad yw’n ymrwymo’r
Ymddiriedolwr, ac y gellir ei ddiddymu neu ei newid unrhyw bryd mewn llythyr
pellach gennyf.
Llofnod yr aelod:__________________________

Dyddiad:___________

Nodiadau Arbennig:
1.A fyddech cystal â sicrhau fod y dibynyddion a nodir o fewn y diffiniad o ddibynyddion
yn y rheolau. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth eang o bobl. Os ydych yn ansicr o gwbl,
cysylltwch â’r Adain Bensiynau, gan na all yr Ymddiriedolwyr weithredu cais i dalu i
rywun nad ydyw yn y diffiniad.
2.Os dymunwch, gellwch wneud cais i’r Ymddiriedolwyr drefnu i fuddion y lwmp swm
gael eu talu i’ch ystad. Os felly, ysgrifennwch “I fy Ystad” yn erbyn “Enw” uchod, gan
lenwi “Cyfran” hefyd
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COFRESTRU DIBYNNYDD POSIBL
Ar farwolaeth aelod, pensiynwr sy’n aelod neu bensiynwr gohiriedig, bydd
Ymddiriedolwyr y Cynllun yn edrych i weld a oes yna briod, Partner Sifil neu
Ddibynnydd. Os nad ydych yn briod nac mewn Partneriaeth Sifil ac yr hoffech
gofrestru rhywun rydych chi’n ei feddwl sy’n ddibynnol arnoch, gellwch lenwi’r ffurflen
hon. Nid oes angen i chi lenwi’r ffurflen hon ar gyfer eich priod, Partner Sifil, neu
blentyn a fyddai’n gymwys beth bynnag i dderbyn pensiwn o dan reolau’r Cynllun.
MANYLION YR AELOD:
Cyfenw: …………………………. Llythrennau cyntaf: ………….

Teitl: …..

Rhif Yswiriant Gwladol: ………………………………………………………………

MANYLION DIBYNNYDD (gweler diffiniad o dderbynnydd isod)
Enw:…………………………………………………
Perthynas â’r aelod (e.e. Partner neu berthynas): …………………………
Natur y ddibyniaeth (e.e. Ariannol neu oherwydd anallu): ……………………
Cyfeiriad (os yw’n wahanol i’r aelod): ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Nid yw llenwi’r ffurflen hon yn ymrwymo’r Ymddiriedolwyr i dalu pensiwn gan mai dim
ond adeg marwolaeth y gellir gwneud y penderfyniad hwnnw. Mae pensiwn y
ddibynnydd yn cael ei dalu'n unig yn ôl doethineb yr Ymddiriedolwyr.
Llofnod yr aelod: ……………………………………

Dyddiad: ……………..

Diffiniadau
Mae dibynnydd yn golygu, mewn perthynas ag unrhyw aelod, unrhyw unigolyn (p’run a
ydyw’n berthynas ai peidio) sydd, neu a oedd, adeg marwolaeth y cyfryw aelod, yn llwyr
neu’n rhannol ddibynnol ar y cyfryw aelod am ddarparu holl angenrheidiau cyffredin bywyd,
neu rai ohonynt, ym marn yr Ymddiriedolwyr. Nid oes angen i chi gofrestru plentyn ar y
ffurflen hon gan y byddai ef/hi yn derbyn pensiwn beth bynnag o dan reolau’r Cynllun.
(Bydd yr Ymddiriedolwyr yn gwneud ymholiadau ynglŷn â’r berthynas rhwng yr aelod a’r
dibynnydd a gafodd ei enwi ac mae’n rhaid ateb yr ymholiadau hynny i fodlonrwydd yr
Ymddiriedolwyr cyn y gellir ystyried talu pensiwn dibynnydd.)
Mae Partner Sifil yn golygu perthynas rhwng dau o bobl o’r un rhyw sydd wedi cofrestru eu
perthynas yn unol â darpariaethau Deddf Partneriaeth Sifil 2004.

